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Referat fra oppstartsmøte i Fagforum av fastleger 
 

Møtedato:  Mandag. 22 august 2016   

Sted:   Forskningsparken 3. etg.   

Tid:  Møtestart kl. 9.00 Avsluttet kl. 11:00 

 

Tilstede   

o Leif Røssås, leder av praksiskonsulentene i UNN, Kvalitets- og utviklingssenteret UNN 

og fastlege i Tromsø kommune 

o Merete Bergan Svendsen, ass. kommuneoverlege/legevaktsjef og fastlege Kanebogen 

legesenter, Harstad kommune  

o Mikal Tønsaas, fastlege, Stortorget legekontor Tromsø 

o Beate Nyheim, seniorrådgiver, Samhandlingsavdelingen UNN 

Meldt forfall: 

o Kjell Nysveen, kommunelege 1, Kvænangen kommune 

o Aksel Rygg, lege Helse- og rehabiliteringstjenester, Lenvik kommune 

o Lars Nesje, Helsesjef og kommuneoverlege, Salangen kommune 

o Karl - Børre S. Andersen, fastlege Narvik kommune 

o Einar Bugge, avdelingsleder og fagsjef, Kvalitets og utviklingssenteret UNN 

o Magne Nicolaisen, avdelingsleder Samhandlingsavdelingen UNN 

 

 

Sak 1 Konstituering av Fagrådet av fastleger   

Leif Røssås informerte om bakgrunnen for opprettelse av Fagrådet.  

Følgende vedtak (sak 39/13) ble fattet i Overordnet samarbeidsorgan mellom UNN og 

lokalsykehuskommuner: 

 

1. OSO oppretter et fagråd av 6 fastleger, leder og sekretær. Fagrådet består av fastleger 

fra henholdsvis Nord-, Midt, og Sør-Troms. En fastlege fra hver av vertskommunene til 

sykehuset, samt leder og sekretær. 

2. Fagrådet skal behandle alle saker hvor UNN ønsker å flytte oppgaver fra sykehuset til 

fastlegene eller hvor UNN ønsker å implementere nye rutiner, samt saker hvor fastlegene 

har innvendinger mot eller forslag til rutiner og tilbud i UNN. Dersom det er uenighet 

mellom fagrådet og UNN, bringes saken inn for OSO. 

3. Leder og sekretær for fagrådet utarbeider en årlig rapport til OSO om antall og type 

saker som har vært behandlet i fagrådet, og resultatet av saksbehandlingen. 

4. OSO ber om at referat fra møtene sendes til medlemmene i OSO. 

5. OSO ber om at det gjennomføres en evaluering av fagrådet etter ett år. 

6. OSO forutsetter at videokonferanse eller tilsvarende i størst mulig grad benyttes ved 

gjennomføring av møtene. 
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Det ble ikke meldt inn saker til Fagrådet etter etableringen, men tema som berører ansvar og 

roller mellom spesialisthelsetjenesten og fastlegene er fortsatt aktuell. Saken ble behandlet i 

Direktørens ledermøte 28.06.2016 (sak (16/3302) med følgende beslutning: 

 

 

1. Direktøren oppnevner medisinsk fagsjef, koordinator for praksiskonsulentene samt 

avdelingsleder ved Samhandlingsavdelingen som faste medlemmer til Fagråd av 

fastleger.   

2. Direktørens ledergruppe ved UNN påser at aktuelle saker meldes til 

Samhandlingsavdelingen, som ivaretar sekretariatsfunksjonen for fagråd av fastleger og 

innkaller til møter v/ behov. 

3. Samhandlingsavdelingen har ansvar for at behandlede saker publiseres i PINGVINEN og 

Fastlegenytt. 

 

Saken ble gjennomgått og diskutert. Fagråd av fastleger besluttet følgende: 

Møtene i Fagrådet avholdes på onsdager fra kl. 12:30- 14:30 ca. annen hver måned.  

 

Møteplan for 2016: 

Onsdag 12.oktober 2016 fra kl. 12:30-14:30 

Onsdag  7.desember 2016 fra kl. 12:30-14:30 

 

 

Sak 2 Endring av ansvarsforhold mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunene fra 1. september 2016 for; 

Oppfølging av gravide med blodtype RhD negativ 
 

Avdelingsoverlege ved blodbanken Mirjana G. Arsenovic orienterte. 

Dersom kvinnen bærer et RhD positivt foster skal det gis prenatal RhD- profylakse til den 

gravide i svangerskapsuke 28. Profylaksen i svangerskapsuke 28 skal administreres i 

primærhelsetjenesten av fastlege eller jordmor. RhD- profylakse må lagerføres på det enkelte 

legekontor.  

 

Helsedirektoratet jobber med å få på plass finansiering. Behandlingen koster ca. 500kr som 

kvinnen foreløpig betaler. 

 

Ny prosedyre må gjøres kjent i den enkelte primærhelsetjeneste og rutine/ ansvar mellom 

jordmor og fastlege bør konkretiseres lokalt. 

 

- Leif Røssås tar initiativ til at det utarbeides en artikkel i Fastlegenytt om saken. 

- Beate Nyheim tar kontakt med fylkeslegen for distribusjon av informasjon. 

 

Vedlegg som følger saken. 

  

Vedlegg 1) Brev til rekvirenter føderal RHD- Tromsø 

Vedlegg 2) Informasjon til gravide- Blodtype RhD negativ- Helse Nord 

Vedlegg 3) Presentasjon fra avdelingsoverlege Mirjana Arsenovic. Cellefritt fødalt DNA   

Vedlegg 4) Prenatal RhD- typing og prenatal Rh-profylakse 
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Sak 3 Eventuelt 
 

Helsedirektoratets veider for henvisninger til spesialisthelsetjenesten inneholder blant annet 

Prioriteringsveiledere for 33 fagområder i spesialisthelsetjenesten. Det ble stilt spørsmål om 

sykehuset fortsatt sender henvisningsmaler til fastleger. Nasjonal veileder er tilgjengelig fra: 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/henvisningsveileder 

 

 

Sak 4 Neste møte  
Medisinsk fagsjef i UNN starter i stillingen 1. oktober. Det er ønskelig at han informerer om 

klinikkstrukturen (organisasjonskartet) i UNN på kommende møte. 

 

Merete Bergan Svendsen informerte om utfordringer i Harstad kommune knyttet til transport av 

pasienter som skal innlegges som øyeblikkelig hjelp ved «UNN Åsgård» herunder: 

- ledsager, responstid transport/ egnet bil til formålet, m.m.  

 

Saken settes opp som tema i kommende møte. Samhandlingsavdelingen kontakter klinikkleder 

for Psykisk helse - og rusklinikken samt leder av ambulansetjenesten for deltakelse i møtet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent Beate Nyheim 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/henvisningsveileder

