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OSO - Overordnet samarbeidsorgan for UNN HF og kommunene 
 

Fagråd for fastleger 

 

 
Referat fra møte i Fastlegerådet  
 

Tid: 29. januar 2018 kl. 13.00 – 15.00 
Sted: SIVA Tromsø møterom Hinnøya + Skype/VK 
 
Tilstede 

- Leif Røssås, leder praksiskonsulentene, UNN og fastlege, Tromsø kommune 

- Haakon Lindekleiv, Medisinsk fagsjef UNN 

- Mikal Tønsaas, fastlege, Tromsø kommune 

- Lars Nesje, helsesjef, kommuneoverlege og fastlege, Salangen kommune 
(Skype) 

- Merete Bergan Svendsen, ass. kommuneoverlege/legevaktsjef og fastlege, 

Harstad kommune (Skype) 

- Magne Nicolaisen, avdelingsleder Samhandlingsavdelingen UNN 
- Guri Moen Lajord, rådgiver Samhandlingsavdelingen UNN (ref.) 

Forfall:  
- Aksel Rygg, lege Helse- og rehabiliteringstjenester, Lenvik kommune 
- Kjell Nysveen, kommunelege 1 og fastlege, Kvænangen kommune 

 
(Ofoten er p.t. ikke representert i Fastlegerådet) 
 
 
Saker: 
 
01/18 Referat fra sist møte 08.11.2017 

Ingen merknader. Referatet er godkjent. 
 

02/18 Epikriser. Innledning v/Leif Røssås (oppfølgingssak fra 2017) 
 Saken ble diskutert i sammenheng med sak 7/18, og er ref. under det punktet. 
 
03/18 Transport av akutt psykisk syke – status for pågående arbeid i Sør-Troms. 

Orientering v/Magne Nicolaisen (oppfølgingssak fra 2017). Det har vært to møter 
siden forrige møte i Fastlegerådet. AMK er nå tatt med på diskusjonen. Listene over 
ledsagere oppdateres og opplæringen intensiveres. Det planlegges «flyopplæring» for 
ledsagere for å muliggjøre mer bruk av ambulansefly. Flytransport vil kunne korte ned 
vente- og transporttid for pasienten, og redusere politiets tidsbruk. I 2017 var det 
svært få pasienter som stod for mange akuttinnleggelser på Åsgård og SPHR. Tiltak 
for å forebygge innleggelser av disse pasientene utredes. Beredskapsvaktordning har 
vært drøftet, men lite aktuelt pga. kostnader.  
 
Lang ventetid på transport kan f.eks. medføre at ansvarlig lege er gått av vakt lenge 
før pasienten kommer avgårde. 
  
Spørsmål om flytransport også fra Bardufoss: Ikke utredet, ukjent behov. 

 
Fastlegerådet ønsker ny oppdatering i neste møte. 
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04/18 Primær eksisjon av føflekkreft utført av fastlege – hvordan øke andel med fri 
margin?  
Innledning v/Haakon Lindekleiv. Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft viser at vårt 
område ligger noe lavt ifht. landsgjennomsnittet. Fastlegerådet diskuterte mulige 
årsaker til dette, og hvordan andelen kan økes. Ulike faglige vurderinger og 
kompetanse, og evt. mistanke om malignitet spiller inn. Behov for økt kompetanse 
hos fastlegene? Forslag til tiltak: 
- UNN kan arrangere kurs for fastlegene 
- Dette tas opp som tema i Fastlegenytt og evt. Skalpellen 
 
H. Lindekleiv tar med innspillene tilbake til UNN.  
L. Røssås sjekker med avd.overlege UNN om nærmere prosedyrer/krav til frie 
reseksjonsrender ved første fjerning. 
 

05/18 Ø-funksjonen i henvisninger – hvor sikker er vi på at disse blir behandlet innen 
tidsfristen på UNN (når innleggelse kan avventes)?  
Innledning v/Mikal Tønsaas. Henvisninger merket med Ø-hjelp skal gjennomleses 
innen 24 t. også om pasienten ikke skal innlegges, men rutinen følges ikke alltid. Eks. 
fra praksis: Henvisning om sjekk av tumor ble ikke fulgt opp. Pasienten måtte selv 
etterspørre. Fastlegen var ikke informert før pasienten selv tok ny kontakt. For 
fastlegene er det tidkrevende å skulle kontrollere dette ved å ringe sykehuslege.  

  
Innspill/forslag:  
- Mange Ø-henvisninger er «halvøyeblikkelig» hjelp (1-3 dager). Kunne være 

hensiktsmessig å skille på dette. 
- Fra 2016 er henvisninger fordelt til felles legepost. Tidl. sendt til enkeltleger. Har 

redusert risikoen for at henvisn. ikke følges opp, men kan glippe noen ganger. 
- For å sikre at pasienten får rask hjelp, men samtidig unngå mye tidsbruk på 

telefon og forstyrrelser i arbeidet, kan sykehuslegen i ledige stunder sjekke 
henvisninger og følge opp.  

- Fastlegen må også få tilbakemelding, ikke bare pas. Henvisninger burde således 
kunne «kvitteres ut» i et felles e-meldingssystem. 

 
Dialogmeldinger mellom fastleger og sykehusleger vil bedre kommunikasjonen og 
lette arbeidet med å holde hverandre informert. Fortsatt usikkert når dette er på plass. 
 
H. Lindekleiv tar innspill og forslag med seg tilbake til UNN. 
 

06/18 Riksrevisjonens rapport «Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes 
arbeid med å sikre god henvisningspraksis fra fastlegene til 
spesialisthelsetjenesten».  
Innledning v/Magne Nicolaisen, se presentasjon vedlagt ref. Fra diskusjonen: 
- Rapporten tar i stor grad opp innholdskvaliteten i henvisninger 
- Hvordan kan UNN gi tilbakemelding til fastlege om kvaliteten i henvisning med 

tanke på læring?  
- Hva er kommuneoverlegens handlingsrom for å påvirke kvalitetsforbedringstiltak i 

henvisningspraksis? 
Disse spørsmålene ønskes diskutert nærmere i neste møte, med fylkeslegen tilstede, 
også for å høre hvordan Fylkesmannen følger opp rapporten. 

 
07/18 Dårlige henvisninger – hva kan vi gjøre? + sak 02/18 (epikriser) 

Innledning ved L. Røssås. Eksempel fra praksis: Fastlege mottok en svært mangelfull 
epikrise skrevet av turnuslege og kontrasignert av overlege. Fastlege gir 
tilbakemelding til overlege som er uenig og mener epikrisen er god nok. Fastlege tar 
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derfor saken videre til avd. overlege. Dette resulterer i ny epikrise signert av 
avd.overlegen selv.  
 
H. Lindekleiv informerte om at UNN nå følger opp epikriseskriving systematisk overfor 
alle nye LIS. Mulig behov for dette også blant nytilsatte overleger.  
 
Fastlegerådet er enig i at mange henvisninger ikke er gode nok. Forslag til tiltak for 
kvalitetsforbedring: 
- Dårlige henvisninger returneres, gjerne med råd for forbedring (hva mangler, vise 

til henvisningsveilederen m.m.)  
- Tilbakemelding på dårlige epikriser sendes ansvarlig leder i sykehuset. 
- Operasjonsbeskrivelser kan legges ved epikriser, men ikke utgjøre selve 

epikrisen 
 
Epikriser som ikke kommer til rett tid og til rett sted er samhandlingsavvik, og bør 
meldes som dette. Magne Nicolaisen orienterte om at Tromsø kommune melder en 
sak til Tvisteløsningsnemnda. Nemnda skal ta stilling til om mangelfullt innhold i 
epikriser også skal anses som brudd på tjenesteavtale, og dermed gi fritak fra 
kommunens betalingsplikt. 

 
Det jobbes regionalt med nytt system for avviksmelding og –håndtering. Muligens 
klart våren 2018. Mål at det blir enklere å melde (teknisk), avviksbehandlingen flyttes 
nærmere der avviket fant sted, og bedre muligheter for å følge opp for 
læring/forbedring av praksis.  

  
08/18 Eventuelt 

- Mikal Tønsaas skal ha permisjon fra april 2018. Ny representant til Fastlegerådet 
fra Tromsø kommune må oppnevnes. Fastlegerådet foreslår at M. Tønsaas sitter 
fram til sommeren, og ny representant kommer inn høsten 2018. Evt. utnevning 
av ny representant bestemmes på siste møte før sommeren. 
 

- Pasientreiser: Nevnt flere problemstillinger. Legekontor opplever ofte at pasienter 
henvises til dem for å få ordnet transport når de skal til undersøkelse og/eller 
behandling i sykehus. Dette er ikke legekontorenes oppgave eller ansvar. De får 
også spørsmål om ledsager og regler for dette. Behov for bedre opplæring blant 
sykehuspersonell om regelverket? Mange pasienter må vente lenge, spesielt på 
returtransport. Uverdig? Fastlegene må dokumentere behovet hver gang en og 
samme pasient som ikke kan benytte rutegående skyss. Kan UNN koordinere 
bedre? Det er ønskelig å ta disse problemstillingene opp med Pasientreiser. 
Leder av Pasientreiser inviteres til neste møte i Fastlegerådet. 

 
- Informasjon om Fastlegerådet er lagt ut på www.unn.no/samhandling 

 

http://www.unn.no/samhandling

