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Møtereferat Fagråd av fastleger 

 
Møtedato: 8.11.2017 
Tid:  13.00 – 15.00 
Sted:   SIVA Tromsø, møterom New York + Skype 
 

 
Tilstede:  

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

fastlege i Tromsø kommune 

- Haakon Lindekleiv, Medisinsk fagsjef UNN 

- Mikal Tønsaas, fastlege, Stortorget legekontor Tromsø 

- Kjell Nysveen, kommunelege 1, Kvænangen kommune 
- Lars Nesje, helsesjef og kommuneoverlege, Salangen kommune (Skype) 
- Aksel Rygg, lege Helse- og rehabiliteringstjenester, Lenvik kommune (Skype) 
- Merete Bergan Svendsen, ass. kommuneoverlege/legevaktsjef og fastlege, Harstad 

kommune, til kl.14.15 (Skype) 

- Magne Nicolaisen, avdelingsleder Samhandlingsavdelingen UNN 
- Guri Moen Lajord, rådgiver Samhandlingsavdelingen UNN 

 
Forfall: Ingen forfall (Ofoten er p.t. ikke representert) 
 
Saker 
 

1. Status transport av psykiatriske pasienter 
Mange avvik, spesielt i Harstad-området, men også kjent problematikk i midtfylket. 
Arbeidsgruppa (jfr. ref. 24. mai) som jobber med dette hadde møte 3.11. Tre tiltak i fokus:  
- Forebygge innleggelse 
- Akuttventerom 
- Mer robust ledsagerordning 
Det er lagt fram forslag til samarbeidsavtale mellom partene, men fortsatt behov for en del 
avklaringer. Nytt møte planlagt 13.12. 
 

2. Epikriser/manglende epikriser 
Det er bedring når det gjelder å motta epikriser uten tidsopphold, og de er riktig adressert. 
Unntak er rtg. hvor svar ofte må etterlyses. Radiologisk avd. har kapasitetsutfordringer iflg. 
Haakon Lindekleiv. Annet unntak er ved mye vikarbruk, f.eks. ved UNN Narvik. Da kan endelig 
signering ta 2 -3 uker, og feil i utkast er ikke rettet opp. Innhold og kvalitet på epikrisene kan 
fortsatt bli bedre. Ofte mangler tydelige anførsler på hva slags oppfølging som er påkrevd, og 
hva som er gjort, f.eks. hvis behov for kontroll rtg. – er dette bestilt? 
 
UNN har startet et nytt opplæringsprogram for LIS 1 for å bedre kvaliteten på epikrisene. 
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Når privat tjenestetilbyder er involvert, f.eks. Aleris, glemmes ofte fastlegen som 
kopimottaker. UNN kan følge opp dette for sine oppdrag. Større utfordring når f.eks. 
kiropraktikere henviser direkte. De sender ikke kopi til fastlege. 
 
Magne Nicolaisen orienterte om at I OSO-møtet 23.11. legges det fram sak om flytskjema for 
inn- og utskrivning, som inkl. meldingsutveksling. 
 

3. Spesialistenes overføring av arbeid som de mener at fastleger skal gjøre 
Eksempler på slike oppgaver er medisinering, sykemelding, kontroll etter innsettelse av 
øredren som tenkes utført av fastlege uten at fastlege er informert. 
 
Slike tilfeller kan være grunnlag for avviksmelding, og diskusjonen kom raskt over på dette. 
Fastlegene sier det vanskelig å få meldt avvik. Det kreves NPR-ID på gjeldende pasient, og 
den kan fastlegen bare få fra UNN. Det innebærer at de må ringe til Marit Bergh på 
Samhandlingsavdelingen, tlf. 92282471. 
 
Avvikssystemet diskuteres på flere hold, bl.a. på fagsjefnivå i Helse Nord og i 
Samarbeidsutvalg Helse Nord. Det er ønske om et felles system på RHF-nivå. Saken kommer 
opp igjen på møte 7.12. i samarbeidsutvalget. 
 
For øvrig ble det nevnt at det er fint hvis det står i epikriser, prøvesvar o.l. hvem som har 
ansvaret for veien videre (eks. pasienten selv). Det ble presisert at 
behandlende/pasientansvarlig lege i UNN har ansvaret for å henvise videre hvis ytterligere 
utredning er nødvendig. Usikre leger spiller ofte ballen over til fastlege. Haakon Lindekleiv sa 
UNN vil følge opp overfor nytilsatte leger. 
 
Det ble anbefalt å gjennomgå og systematisere avvikene for å se etter «gjengangere», og 
bruke dette mer aktivt til læring og forbedring. 
 

4. Nytt skjema for henvisning til rehabilitering 
Skjemaet er utarbeidet av Helse Nord, uten at fastleger eller andre har vært rådspurt. Dette 
er et eksempel på en prosess som kom svært skjevt ut, og Fastlegerådet presiserer derfor 
viktigheten av at helseforetakene involverer involverte parter tidlig i slikt arbeid. Det er 
omfattende og foreligger ikke elektronisk. Vil derfor neppe bli brukt. Kan i beste fall brukes 
som momentliste når vanlig henvisning skrives i EPJ. 
 
Her dreide diskusjonen også inn på at henvisninger til UNN kan være mangelfull, selv på helt 
grunnleggende opplysninger. Kan det være behov for å endre mer i retning av bruk av 
sjekklister i stedet for fritekst? Annet forslag var prosedyreliste med momenter for hva som 
skal være med i gode henvisninger. 
 
Fastleger som har skrevet mangelfull henvisning bør få tilbakemelding i læringsøyemed.  
 

5. Håndtering av alvorlige hendelser v/Haakon Lindekleiv: 
- Alvorlig hendelse med mulig svikt i allmennlegetjenesten og som oppdages i 

spesialisthelsetjenesten. 
- Alvorlig hendelse med mulig svikt i spesialisthelsetjenesten og som oppdages i 

allmennlegetjenesten. 
 

Varsel om alvorlige hendelser etter § 3.3a i spesialisthelsetjenesteloven gjelder ikke pr. nå for 
primærhelsetjenesten. Dette er foreslått endret og skal til behandling i Helse- og 
omsorgskomitéen og Stortinget. Alvorlige hendelser i primærhelsetjenesten meldes primært 
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av pasienten selv eller pårørende til Fylkeslegen. Det er ulikt hvordan tilbakemelding gis til 
involvert lege og hvordan varsling følges opp. Hvordan kan vi jobbe systematisk for å lære av 
alvorlige hendelser på tvers av legekontor, og mellom primærhelsetjeneste og 
spesialisthelsetjeneste der begge er involvert i hendelsen? 
 
Saken settes opp på neste møte og Fylkeslegen og jurist fra Fylkesmannen inviteres til å 
delta. Det er ønskelig å diskutere spørsmål som hvilke klagemuligheter har legene, hvilke 
varslingsrutiner finnes, hvordan følge opp pedagogisk og systematisk mm. 

 
6. Dialogmeldinger, info v/Haakon Lindekleiv. 

Helse Nord har et prosjekt på gang for å kunne sende dialogmeldinger til/fra sykehusleger. 

Prosjektet er i utviklingsfasen og mye gjenstår. Forventet løsning våren 2018. Helse Nord 
og UNN avventer resultat fra dette arbeidet før andre løsninger evt. vurderes. 

 
7. Møteplan 1. halvår 2018 

- 29. januar 
- 11. april 
- 4. juni 
Møtene er i tidsrommet 13.00 – 15.00, med mulighet for å delta på Skype. Kalenderinnkalling 
kommer. 
 

8. Eventuelt: 
- Turnusleger/LIS 1 fra UNN til kommunene: Noe de mangler etter sykehusåret? v/Haakon 

Lindekleiv 
Svar fra fastlegene i rådet: De legene som kommer fra UNN fungerer stort sett bra. Verre 
med de som kommer fra EU-området. De mangler ofte grunnleggende ferdigheter. 
 

- Rekruttering av LIS 1 til UNN – orientering v/Haakon Lindekleiv 
Rekrutteringen er utfordrende. For å få tilsatt leger som ønsker å bli i nord har lokal 
tilhørighet betydning, men i hht. arbeidslivets regler kan ikke dette stå som eget 
utvalgskriterium. Inntakskriteriene skal revideres og i den forbindelse vil en se på hvilke 
muligheter som finnes for å rekruttere mer lokalt. 
 

- Mulighet for fastleger/vaktleger å ta direkte tlf. til vakthavende lege (forvakt) på UNN? 
v/Mikal Tønsaas 
Er ofte lang svartid på prioritert tlf.nr. på sentralbordet, samt venting på calling og svar 
fra vakth. lege. Problemet har økt betraktelig den siste tiden. Ønske om direktenr. til 
vaktlege i UNN. Svar fra Haakon Lindekleiv: Dette er ikke aktuelt pr. nå. Han følger opp 
mot sentralbord og sjekker ut utfordringer rundt svartid. 
 

- Benytter legene ved UNN e-resept? v/Lars Nesje 
Svar fra Haakon Lindekleiv: Rundt 90 % av pasientene får nå medisiner på e-resept. Men 
noen leger vil fortsatt ikke bruke dette. 
 

- Pasientreiser v/Merete Bergan Svendsen 
Saken settes opp på neste møte og leder for Pasientreiser, Bernt Nerberg, inviteres. 

 
 
 Neste møte i Fastlegerådet er 29. januar 2018. 

 (Representant fra Ofoten avklares i forkant) 


