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Fagråd av fastleger 

 

Møtedato:  Onsdag 24. mai 2017   

Sted:   SIVA Innovasjonssenter 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, Harstad 

kommune (Skype) 

o Mikal Tønsaas, fastlege, Stortorget legekontor Tromsø 

o Lars Nesje, Helsesjef og kommuneoverlege, Salangen kommune (Skype) 

o Kjell Nysveen, kommunelege 1, Kvænangen kommune (Skype) 

o Aksel Rygg, lege Helse- og rehabiliteringstjenester, Lenvik kommune(Skype) 

o Magne Nicolaisen, avdelingsleder Samhandlingsavdelingen UNN 

o Beate Nyheim, seniorrådgiver, Samhandlingsavdelingen UNN. 

Forfall 

o Karl - Børre S. Andersen, fastlege Narvik kommune 

 

Saker: 

 

1. Fastlegenes erfaring med pakkeforløp kreft 

Stikkord; erfaringer kreft/mistanke om kreft, pakkeforløp; 

 Ut over noen innkjøringsvansker er erfaringene veldig positiv. For eksempel når svar 

på røntgen/ histologi foreligger går oppfølgingen svært raskt 

 Henvisninger med sterk mistanke tas raskt 

 Ved usikker årsak; kjapp innkalling, rask tilbakemelding 

 Udelt positiv erfaring 

 

Et avvik knytet til urologisk avdeling. Lars Nesje tar kontakt med involvert fastlege som 

ringer Lindekleiv som følger opp hendelsen i UNN.  

 

Det var enighet om at: 

 De gode erfaringene bør gjøres kjent. Det foreslås artikkel i Fastlegenytt og på UNN 

sin nettside. Leif Røssås følger saken opp  

 Helsedirektoratets lenke til pakkeforløp legges ved referatet og i Fastlegenytt 

(https://helsedirektoratet.no/kreft/pakkeforlop-for-kreft) 

 Samhandlingsportalen skal inneholde relevant informasjon til kommunal legetjeneste. 

Magne Nicolaisen følger opp.  

https://helsedirektoratet.no/kreft/pakkeforlop-for-kreft
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2. Epikriser  

Utfordringer: 
 

Svikt i oppfølgingen på grunn av at kopi av epikrise ikke sendes pasient lengre. Dette gjelder 

pasienter som ikke kjenner til eller ikke er i stand til å logge seg inn i «Min journal» på nettet. 

Haakon Lindekleiv informerte om at alle pasienter får ved hjemreise med seg; 

Pasientorientering ved utskriving, hvor blant annet videre oppfølging er notert.  
 

Magne Nicolaisen informerte om at Samhandlingsutvalget i HN nylig har fått rapporten 

«Samhandling om utskrivningsklare pasienter» (vedlagt). I rapporten pekes det særskilt på tre 

oppfølgingsområder, hvorav et gjelder forsinket epikrise. 

- Det foreslås at når epikrise ikke sendes fastlege utskrivelsesdag skal fastlege kontaktes 

på tlf, og muntlig informasjon gis. 

 

Oppfordring: 

Det oppfordres til at konkrete avvik meldes via avvikssystemet.  

 

 

UNN har startet systematisk undervisning av LIS kandidatene og hvor innholdet i epikrisen 

inngår. Det er et mål å forbedre kommunikasjon med fastlegene og at viktige 

oppfølgingstiltak/ anbefalinger defineres og beskrives i epikrisen. 

 

Det ble påpekt at oppfølging må være et eget punkt i epikrisen, hvem bør følge opp hva og 

når. 

 

Det vurderes igangsatt en «opplæringsdag» i UNN hvor også overleger deltar. 

 

Det kan ikke stå i epikriser at fastlege skal innkalle pasient. Dette praktiseres ikke ved 

legekontor. Pasient må være informert om anbefalt oppfølgingstiltak og selv bestille time hos 

fastlege.  

 

Oppfølging: 

Haakon Lindekleiv følger saken opp i UNN.  

 

Diskusjon om når UNN bør henvise videre internt i UNN og når fastleger har 

henvisningsansvar 

Spesialistens anbefalinger om videre spesialistoppfølging/utredning for samme diagnose eller 

mistanke henviser internt i UNN og går ikke via fastlege (sekretærfunksjon). 

Spesialistens anbefaling for videre oppfølging knyttet opp mot en annen diagnose (for 

eksempel hudsykdom, traumebehandling) kan foreslås i epikrise. Det er fastlegen som 

vurderer nytteverdien ut i fra kjennskap til pasient og relevant fagkunnskap i kommunen. 

 

 Det refereres i epikriser «hva fastlege har gjort/ikke har gjort» når det ikke er 

fastlegen som har henvist.  

  Henvisninger fra fastlege som også har vakttjeneste på legevakta opplever å ikke 

få tilsendt epikrise, den har blitt sendt i legens navn til legevakta. Legevaktslege 
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har ingen oppfølgingsansvar etter endt vakt. Epikrisen lagres i legevaktens 

journalsystem, tilgjengelig for alle legevaktsleger, og uten oppfølgingsansvar. 

  Når foreløpig epikrise er sendt og ny konklusjon er definert ved «kontrasignering» 

må fastlege kontaktes å gjøres oppmerksom på dette. 

 Det er ikke samsvar mellom når epikrisen er signert og når den mottas hos 

fastlege. Epikrisen bør lagres på datoen den er signert i UNN og ikke mottattdato i 

kommunalt journalsystem. 

Arbeidet med adresseregisteret må følges opp. Det ble vist til eksempel med utfordringer 

av adresseringen etter at ny DIPS er innført i regionen. Det antydes noen problemstillinger 

med DIPS Classic. Magne følger opp mot Helse Nord IKT.  

 

 

3.  Sykemeldinger 

Det er registrert avvik angående at pasienter som trenger sykemelding etter sykehusopphold 

ikke har fått det eller har fått sykemelding for en svært kort periode i forhold til forventet 

sykemeldingsbehov. 

Haakon Lindekleiv påpekte at rehabiliteringsfasen-, hvor mange uker det er behov for 

sykemelding, ikke alltid kan forutses.  

Det var enighet om at; 

Sykehuslege tilstreber å sykemelde pasient ut i fra forventet sykemeldingsbehov og fastlege 

vurderer forlengelse av sykemelding som strekker seg ut over antatt sykemeldingstid.  

 

4. Transport av akutt syke psykiatriske pasienter 

Saken har vært tatt opp tidligere i Fagråd av fastleger og tiltak iverksettes. Det har vært møter 

i Harstad med representanter fra både UNN Harstad, DPS, kommunal legetjeneste og politi. 

Tre arbeidsgrupper er nedsatt: 

 Utredning av akuttrom på UNN /  DPS i Harstad 

 Utredning av hvordan ledsager og politi bør samarbeide   

Merete B. Svensen påpekte at det er i helger/ kveld natt og helligdager det er store 

problemer med å skaffe ledsager. Det er ønskelig at det jobbes på sikt med at 

ledsagere er helsepersonell på vakt og som er pliktig å følge pasient  

 Hvordan fange opp pasientene på et tidligere tidspunkt for å forhindre «tromsøtur» for 

vurdering av tvangsinnleggelse? (Disse pasientene er ofte gjengangere og kjent i 

rus/psykiatritjenesten både i kommunen og i UNN) 

Magne Nicolaisen orienterte om at oppfølgingsmøte er 12. juni i Harstad. Revidering av 

ledsageravtale og retningslinjer for transport står på agendaen.  
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5. Ambulanser i distriktet ute av drift, info til fastlege. 

 

Kommuneoverlege Kjell Nysveen orienterte om behov for å endre nåværende melderutiner i 

prosedyren for når en ambulanse er ute av drift, samt sikre at prosedyren er kjent i den 

akuttmedisinske kjede. 

Det må føyes til en setning i prosedyren om at ambulansen skal gi melding til vakthavende 

lege som er den nærmeste samarbeidspartner i det lokale akuttmedisinske team. Det er 

nødvendig med direkte kontakt mellom ambulanse og legevaktslegen.  Den lange 

«tjenesteveien» som nå praktiseres fungerer ikke og informasjon går tapt.  Vakthavende lege 

må også gis beskjed når ambulansen( e ) har oppdrag i en annen kommune og at det derfor 

ikke er tilgjengelig ambulanse. 

 

Annet: 

Utfordring når opptaksområdet mellom UNN Narvik og Harstad endres. Informasjon når ikke 

alltid ut, og det hender at transport av pasient i ambulanse mot f. eks Narvik blir omdirigert 

underveis.  

Oppfølging: 

Haakon Lindekleiv følger saken opp med ambulanseavdelingen. 

 

 

6. Kommende møtedatoer  

Merk av datoene: 

 

13.  september fra kl. 13:00- 15:00 

08.  november fra kl. 13:00-  15:00 

 

 

 

7. evt.   

 

Når pasient skifter fastlege 

 

Alle pasienter som legges inn i UNN blir spurt om navn på fastlege. Dette svikter noen ganger 

og tidligere lege mottar epikrisen.  

 

Fastlege listen «vaskes» når HELFO oppdaterer sin oversikt (oppdatering en gang i måneden). 

https://ehelse.no/helseadministrative-registre/fastlegeregisteret 

 

Etter møtet er problemstillingen fulgt opp, med følgende tilbakemelding; 

«EPJ-forvaltning var i kontakt med Helfo i februar i år. Vi fikk da opplyst om at oppdatering 
av Fastlegeregisteret gjøres den 1. i hver måned. Det vil si at hvis en endrer fastlege 1. juni, 
vil det ikke være synlig i fastlegeregisteret før 1. juli. 
 
De opplyste også at de hadde startet et arbeid med å forbedre systemet for fortløpende 
oppdatering av Fastlegeregisteret, som ville minske treghet av disse oppdateringene. Men 
det var imidlertid ikke satt noen iverksettelsesdato. Dette til orientering.» 
 

 

https://ehelse.no/helseadministrative-registre/fastlegeregisteret
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Temadag i hver region Magne Nicolaisen orienterer om tidspunkt. 

Dagsmøte 24. 10 2017 for kommunene i Nord-Troms om: «Fremtidens helse- og 

omsorgstjenester». Dato for de andre regionene er ennå ikke fastsatt. 

 

 

Tema i neste møte 

Lege i spesialisering. 

Tilsetting, rekrutering, annet?   


