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Referat fra møte i Fagråd av fastleger 
 

Møtedato:  Onsdag 7. desember 2016   

Sted:   SIVA innovasjonssenter 3. etg.  Møterom Moskva  

 

Tilstede   

o Kjell Nysveen, kommunelege 1, Kvænangen kommune 

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

o Leif Røssås, leder av praksiskonsulentene i UNN 

o Haakon Lindekleiv, fagsjef, Kvalitets og utviklingssenteret UNN 

o Magne Nicolaisen, avdelingsleder Samhandlingsavdelingen UNN  

o Beate Nyheim, seniorrådgiver, Samhandlingsavdelingen UNN 

Meldt forfall: 

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

legesenter, Harstad kommune  

o Mikal Tønsaas, fastlege, Stortorget legekontor Tromsø 

o Karl - Børre S. Andersen, fastlege Narvik kommune 

 

 

 

 

Sak 1 Klinikkstrukturen i UNN 

  

Fagsjef Haakon Lindekleiv orienterte om klinikkstrukturen i UNN. 

 

Vedlagt: Dagens organisering av Universitetssykehuset Nord- Norge HF og hvordan stedlig 

ledelse ivaretas.  I notatet organisasjonskart på side 4. 
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Sak 2 Utskriving av pasienter fra UNN med behov for sykemelding 

(Oppfølging av sak fra møte i Fagrådet 12. oktober). 

 

Det har ikke vært registrert uhensiktsmessig sykemeldingspraksis fra legetjenesten i UNN i 

perioden (12.oktober- 7.desember). Sykemeldinger gis for en periode (ofte to uker men ikke mer 

enn 7 uker på grunn av oppfølgingsansvar fra NAV). Når sykemeldingsperioden utløper foretar 

fastlegene en vurdering av funksjonsnivå og behovet for forlengelse av sykemeldingen. 

Selv om praksisen er blitt bedre er det behov for videre oppfølging av uønskede hendelser. 

 

Det jobbes med å forbedre avvikssystemet inkludert iverksetting av tiltak for å forbedre rutinene 

når uhensiktsmessige hendelser oppstår. 

 

Det var enighet om: 

 

- Magne Nicolaisen og Leif Røssås skriver en artikkel i Fastlegenytt om epikriser og 

sykemeldingspraksis. 

- Magne Nicolaisen skriver en artikkel til Fastlegenytt om avvikssystemet. 

  

 

 

Sak 3 Eventuelt 
 

1. Avvik angående transport av ø- hjelpspasienter innfor rus- psykisk helse 

 (Oppfølging av sak fra møte i Fagrådet 12. oktober). 

 

Magne Nicolaisen orienterte om mottatte avvik, se vedlegg 2. 

 

Det var enighet om: 

 

- Saken settes opp på neste møte. 

 

 
2. KSU 5- 2015; Felles prosedyre for 5 tidskritiske pasientgrupper  

Kjell Nysveen orienterte. I andre møte i utvalget 22. november orienterte klinikksjef Jon 

Mathisen om krav fra HOD som framkom i oppdragsdokumentet for 2016. Helse Nord/ 

UNN har fått i oppdrag (en Mill.) til å etablere et pilotprosjekt som skal arbeide 

systematisk blant annet med prosedyrer. Det var enighet i utvalget om at når de 

omforente prosedyrene er utarbeidet skal midler gå til opplæring, samt regionale faglige 

samlinger. 

Neste møte i utvalget er planlagt til 10. januar. Prosedyrene som skal gjennomgår er: 

Hjertestans, ACS og traume. 

 

Det var enighet om: 

Fagrådet blir fortløpende orientert om arbeidet. 

De omforente prosedyrene sendes på høring i Fagrådet når de foreligger. 
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3. Epikrise og epikrisenotater. 

- Notater som sendes fastlegene er lenket til dato for tidligere utsendt epikrise. Dette 

gjør notatene vanskelig å finne i legejournalen på et senere tidspunkt.  

- Epikriser har stedsangivelse UNN Tromsø selv om pasienten er skrevet ut fra UNN 

Harstad eller Narvik. 

 

Det var enighet om: 
 

Saken settes opp på neste møte og representant fra Journalkomiteen inviteres til møtet.  

 

4. Vedtak i saken om: Oppfølging av gravide med blodtype RhD negativ og som er 

bærer av RhD positiv foster.  

(Oppfølging av sak fra møte i Fagrådet 22. august og 12. oktober). 

 

Ny rutine er beskrevet i Fastlegenytt, tilgjengelig fra: https://unn.no/fag-og-

forskning/fastlegenytt/oppdatert-informasjon-til-rekvirenter-av-svangerskapsanalyser 

 

Kortversjon (fra Fastlegenytt): 
 

1. Fastlegen sender prøven til analyse ved laboratoriet, husk termindato 

2. Svaret sendes elektronisk fra laboratoriet til fastlegen 

3. Fastlege/legekontoret sender e-resept til Sykehusapoteket og sender samtidig en e-post til 

Sykehusapoteket med referansenummeret (ikke sensitiv informasjon) til e-resepten 

4. Sykehusapoteket sender profylaksen til legekontoret som har ansvar for å gi profylaksen 

5. Sykehusapoteket sender regningen på profylaksen til UNN 

For å få til denne omleggingen er det nødvendig med godt og nært samarbeid mellom 

blodbanken, fastlege / jordmor og fødeavdelingene ved sykehus. Ta gjerne kontakt om du har 

spørsmål rundt den nye rutinen. 

 

 

Sak 4 Kommende møter  
 

1.februar fra kl. 12:30- 14:30  

Møterom Tokyo  

Virtuelt rom 1 er booket og nås på følgende måte: 

- Internett VK enhet:  slå nummer 999029@nhn.no 

- Lync/ Skype:   slå nummer 999029@uc.nhn.no 

 

29. mars fra kl. 12:30- 14:30 (samme møterom og oppkobling er booket) 

 

07.juni fra kl. 12:30- 14:30 (samme møterom og oppkobling er booket) 
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