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Referat fra møte i Fagforum av fastleger 
 

Møtedato:  Onsdag 12. oktober 2016   

Sted:   Forskningsparken 3. etg.   

Tid:  Møtestart kl. 12.30 Avsluttet kl. 14.30 

 

Tilstede   

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

og fastlege i Tromsø kommune 

o Haakon Lindekleiv, Medisinsk fagsjef UNN 

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

legesenter, Harstad kommune  

o Mikal Tønsaas, fastlege, Stortorget legekontor Tromsø 

o Stian Sjöskog Kvalvik, Ass. leder AMK UNN  

o Magne Nicolaisen, avdelingsleder Samhandlingsavdelingen UNN 

o Lars Nesje, Helsesjef og kommuneoverlege, Salangen kommune 

o Kjell Nysveen, kommunelege 1, Kvænangen kommune 

o Per Øyvind Sørgård, leder av ambulansetjenesten, UNN 

o Njål Bjørhovde, spesialkonsulent, Fagutviklingsenhet rus og psykiatri. 

o Beate Nyheim, seniorrådgiver, Samhandlingsavdelingen UNN. 

Forfall: 

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

o Karl - Børre S. Andersen, fastlege Narvik kommune 

 

 

 

 

Sak 1 Klinikkstrukturen i UNN   

 

 

Utsatt til neste møte. 
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Sak 2 Transport av ø- hjelpspasienter til UNN (Åsgård), herunder ledsager, 

responstid transport, egnet bil til formålet. 
 

Ass. kommuneoverlege/legevaktsjef Merete Bergan Svendsen innledet. 

Når legevaktslegene henviser pasienter til spesialisthelsetjenesten innenfor fagområdet somatikk 

fungerer transporttjenesten, men ikke når det gjelder alvorlig psykisk syke. Antall pasienter med 

alvorlig psykiske helseutfordringer og pasienter som er suicid øker, og tiltak for å forhindre at 

pasientene blir ventende på legevakta for transport til Tromsø må iverksettes.  

 

Fire avvik er meldt, men mange hendelser blir ikke registrert. Pasientene er ofte «gjengangere».  

 

Utfordringer: 

 Det er vanskelig å få ledsagere (mange står oppført som ledsagere men ordningen er 

frivillig og ledsagere stiller ofte ikke på kveld/natt og helger/ helligdager. 

 Det tar alt for lang tid før ambulanse er tilgjengelig. 
 Tradisjonell «psykebil» er ikke å anbefale.  

 Det stilles spørsmål ved om taxi er egnet transportmiddel, her vises det til taushetsplikten 

som er mindre omfattende enn for helsepersonell.  

 AMK prioriterer hastesaker og er derfor en sentral aktør. 

 Mulighet for transport med luftambulanse ble nevnt. 

 Fastlegene ønsker ambulanse i fremtida. 

 Det ble stilt spørsmål ved om den psykisk syke hadde kriseplan. 

 

Eksempel fra Kvænangen: Politi følger etter ambulanse i vanskelige tilfeller. 

 

 

Videre oppfølging: 

Harstad kommune, samt distriktskommuner sender avvik angående overfor nevnte utfordringer 

til Samhandlingsavdelingen i UNN. 

Samhandlingsavdelingen følger opp avvikene og rapporterer tilbake til Fagforum av fastleger. 

 

Samarbeidsfora innfor psykisk helse-  og rus oppfordres til å diskutere rutiner for rask tilgang på 

spesialisthelsetjenester når brukere er i krise og har behov for transport til Tromsø for «vurdering 

av tvangsinnleggelse».  

 

Samarbeidsavtalene mellom UNN og lokalsykehuskommunene bør gjennomgås og vurderes i 

forhold til om personer i kriser/akutte tilstander er godt nok ivaretatt mellom partene. 

Herunder; benyttes kriseplan i tilstrekkelig grad? og kan evt. ledsager (e) inngå som en del av 

kriseplanen?  
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Sak 3 Eventuelt 
 

Fra 1. september 2016 ble det innført ny nasjonal rutine med føtal RhD typing av foster-DNA i 

mors plasma. RhD negative gravide som bærer et RhD positivt foster skal fra 1. september tilbys 

Rh-profylakse i svangerskapsuke 28. Saken ble behandlet i Fagrådet av fastleger 22. august 

2016. Utfordringen er hvordan utsendelse av profylaksen skal organiseres.  

 

Forslag til organisering av utsendelse av Rh-profylakse: 

 

Ved nødvendighet av slik profylakse foreslås at lab. v/UNN sender melding (ved f.eks. en 

automatisk link) til Sykehusapoteket om å sende Rh-profylakse, (skal oppbevares i kjøleskap-

temperatur), til den fastlegen som skal sette slik profylakse. Forsendelsen må sendes i god tid før 

den skal settes.  Sykehusapoteket fakturerer UNN/Foretaket.  

 

 

Sak 4 Neste møte  
 

Utskriving av pasienter fra UNN med behov for sykemelding. Fastlegene forteller at 

sykehusleger ikke sykemelder pasienter i hele perioden det er behov for sykemelding i for 

eksempel 6 uker. Fastlegene mener dette skaper unødvendig «byråkrati» og fører til frustrasjon 

for både pasienter og fastleger. Problemstillingen gjelder også henvisning til fysioterapi m.m. 

Fastlegene hevder at omfanget av dette problemet er stort, og at problemet er på «systemnivå» 

og ikke knytter seg til enkeltleger / spesifikke avdelinger i UNN.  

 

Medisinsk fagsjef ber om at fastlegene kommer tilbake med en kartlegging av problemet slik at 

det kan avklares om dette gjelder enkeltleger, enkeltavdelinger eller sykehuset generelt. 

Medisinsk fagsjef registrerer at det eksisterer uenighet mellom fastlegene og sykehuslegene ved 

UNN i forhold til om sykehusleger kan sykemelde pasienter i en kortere periode (f.eks. 2 uker) 

og at fastlege har oppgave med å vurdere varighet og utstede sykemelding utover dette. 

Medisinsk fagsjef drøfter mulige tiltak internt i UNN for å dempe problematikken. Tas opp på 

neste møte i Fagforum av fastleger. 

 

 

 

Neste møte er 7. desember 

Kl. 12:30- 14:30 

 

 

 

 

 

 

 

Referent Beate Nyheim 


