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Fagråd for fastleger i Ofoten og Troms 

 

 
Referat fra møte i Fastlegerådet  
 

Tid: 11. april 2018 kl. 13.00 – 15.00 
Sted: UNN G-fløya rom 1020 / Skype 
 
Tilstede: 

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

- Haakon Lindekleiv, Medisinsk fagsjef UNN 

- Mikal Tønsaas, kommuneoverlege, Tromsø kommune 

- Kjell Nysveen, kommunelege 1 og fastlege, Kvænangen kommune 

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

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

Harstad kommune (Skype) 

- Aslak Hovda Lien, kommuneoverlege Lenvik kommune (Skype) 

- Sverre Håkon Evju, fastlege og kommuneoverlege, Narvik kommune (Skype, til kl. 

14.00) 

- Magne Nicolaisen, avdelingsleder Samhandlingsavdelingen UNN (til kl. 13.45) 
- Guri Moen Lajord, rådgiver Samhandlingsavdelingen UNN (ref.) 

  Gjester/innledere: 
- Svein Steinert, fylkeslege i Troms 
- Bernt Nerberg, leder Pasientreiser (under sak 13/18) 
- Linda Karlsen, fagutviklingssykepleier, AMK Tromsø (under sak 17/18) 

 
 
Sak 09/18 Innkalling og dagsorden 
Merk at Mikal Tønsaas har ny e-postadresse. Ingen merknader for øvrig. 

 
Sak 10/18 Referat fra sist møte 29.01.2018 
Ingen merknader. Referatet er lagt ut på www.unn.no/samhandling#fastlegerådet  
 
Sak 11/18 Oppfølging av alvorlige hendelser – hvordan sørge for læring og 
forbedring? 
Fylkeslegen deltok etter ønske fra Fastlegerådet. Han påpeker at situasjonen ute i 
kommunene er mer kompleks og uklar enn i helseforetaket, hvor 3.3.a-meldinger følges opp 
av Fylkesmannen. I noen saker åpnes tilsyn uten melding. Helsetilsynet vektlegger at 
formålet er å forebygge uønskede og alvorlige hendelser. Tilsynssaker rettes primært mot 
systemfeil, og kun unntaksvis mot enkeltpersoner. Oppfølging av personell gruppevis 
forekommer og oppleves gjerne som positivt. I kommunene ligger ansvaret for legetjenesten 
på politisk og administrativ toppledelse. Det innebærer å sikre kapasitet, kompetanse og 
utviklingsmulighet. Ansvaret for å følge opp alvorlige hendelser ligger også i stor grad hos 
kommuneledelsen. Steinert viste for øvrig til Legeforeningens policydokument om ledelse av 
primærhelsetjenesten (rapporten er vedlagt ref.) 
 
Spørsmål og svar underveis i diskusjonen: 

- Må unge fastleger som vil praktisere på sykehus selv skaffe vikar? Dette 
avhenger av hvilke avtaler kommunen/KS har med legene/Legeforeningen. 

- Hvem i kommunene er adressat i klage- og tilsynssaker? Helseleder bør vite alt, 
men hva slags informasjon skal ordfører og rådmann ha? Dette er noe uklart og 
vil bli tatt opp som tema på kommuneoverlegeforum. 
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- Blir helsepersonell i sykehus anonymisert når de uttaler seg til Fylkesmannen? 
Nei 

- Kan saker løses på kommunenivå? Ja. Bekymringsmeldinger og klager bør løses 
på lavest mulig nivå, men dokumentasjon må sikres. Ved tvil kan det sendes til 
Fylkesmannen som vurderer alle innmeldte saker opp mot behov for tilsyn.  
Er det et nettsted hvor tidligere klage-/tilsynssaker ligger tilgjengelig? Ja, 
Helsetilsynet har en slik tjeneste. Denne kan abonneres på. Lenke: 
https://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/ 
 

Det ble ellers påpekt at lang svartid, opptil 18 mnd., i klage-/tilsynssaker er en stor belastning 
for den som er påklaget. Fylkeslegen erkjenner at saksbehandlingstiden er for lang. Staten 
har satt 6 mnd. som krav. 
 
Hvordan lære? Samhandlingsavvik, systemavvik og pasienthendelser må brukes for læring. 
Helsetilsynet har et prosjekt for å endre saksgang, dvs. flytte behandlingen av saker nært der 
avvikene har skjedd. Fylkesmannen er involvert gjennom en følge med-rolle. En del 
legekontor har jevnlig evaluering av praksis og håndtering av ulike saker og hendelser, 
såkalte læringssirkler. Dette er vanskelig å få til på de helt små legekontorene og 
enmannspraksisene. Hvordan da få til læring på tvers av legekontor? Alternativene er pr. nå 
fastlegeforum, allmennlegeutvalg, seminar i regi av Legeforeningen o.l. Norsk 
Legevaktsforum tar opp saker som har inntruffet på legevakt. De følger dette opp gjennom 
f.eks. workshop. 
 
Nye forslag: 

- Ta opp temaet i nyhetsbrev e.l. 
- Gjennomføre møteserie (åpen og godkjent av Legeforeningen) 
- Kurs/fagseminar, 1-2 dgr. årlig, i regi av f.eks. Fastlegerådet, OSO el.a. Kan 

gjennomføres som samarbeid mellom UNN og kommuner, og evt. Fylkesmannen. 
Lenvik kommune er interessert. Samhandlingsavdelingen følger opp idéene. 

 
Sak 12/18 Riksrevisjonens rapport om god henvisningspraksis. Hvordan følges 
rapporten opp, bl.a. av fylkeslegen? 
Fylkeslegen stilte etter ønske fra Fastlegerådet. Han erfarer at det er for stor variasjon i 
henvisningene, både mht. kvalitet og mengde. Lege Unni Ringberg undersøkte dette i sitt 
doktorgradsarbeid. Hun konkluderte med at denne variasjonen ikke kan forklares ut fra 
pasientenes sykdom. Volumet er like viktig som kvalitet. Samtidig som en jobber med å 
bedre kvaliteten bør det være et mål å unngå unødvendige henvisninger. Faglig usikkerhet 
og krav fra pasienter er blant årsakene. Ved å sikre kunnskapsoverføring til og 
kompetanseutvikling hos unge leger kan en trygge legen faglig når nødvendigheten av 
henvisning vurderes.  
 
Fylkeslegen på sin side følger med i denne problemstillingen gjennom bl.a. OSO.  
Fylkeslegen påpeker at i likhet med å følge opp alvorlige hendelser, er det et kommunalt 
ansvar å etablere, utvikle og drive en god legetjeneste. Problemstillingen må dermed også 
adresseres kommunelederne. Utfordringen med over- og underbehandling diskuteres for 
øvrig over hele verden. 
 
Innspill og diskusjon: Vi trenger en strategi for å få kontroll på denne utviklingen. Hvis det 
etableres en møteserie (som foreslått i sak 11/12) kan dette være tema der. Kan 
kommuneoverlege eller helsesjef ta ansvar? Sannsynligvis lite de kan gjøre. Er det en 
mulighet å returnere dårlige henvisninger? Kan dette evt. gjøres enkelt ved at det blir mulig å 
gi digital tilbakemelding på henvisningen? 
 
Forslag: «Riktig bruk av henvisning» som tema for kurs, fagseminar osv. Pasientene bør 
også «læres opp» i dette. Nasjonalt initiativ må til. 
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Sak 13/18 Pasientreiser – diverse spørsmål og problemstillinger 
Leder for Pasientreiser stilte etter ønske fra Fastlegerådet. På pasientreiser.no finnes 
gjeldende retningslinjer for rekvirering av pasienttransport. Pasientreiser ønsker 
tilbakemelding dersom avd. i UNN ikke tar ansvar for sine oppgaver i denne sammenhengen. 
Spørsmål som ble besvart: 

- Bestilling på kort varsel ved f.eks. polikliniske timer: Disse må inn før kl. 13.00 
dagen før, i henhold til nasjonale rutiner. Unntak for ø-hjelp, utskrivelse, og ved 
ledig kapasitet pga avbestilling. 

- Informasjon om hvordan bestille skyss må tydeliggjøres i brev til pas. Dette kan 
avhjelpe at pas. Ikke kontakter fastlege når det er avd. i UNN som skal hjelpe. 
Dagens tekst er standard. Medisinsk fagsjef tar dette opp med Helse Nord for å 
se om det er mulig å endre. Når det gjelder skyss til røntgen u.s. er dette juridisk 
spesielt. Leder for Pasientreiser sjekker hva som gjelder her, og ser deretter på 
dette sammen med med. fagsjef i UNN for å komme fram til innspill til ny tekst. 

- Kvænangen kommune har ofte pasienter som har behov for transport til/fra 
Finnmark. Bestillingen blir ytterligere tidkrevende og komplisert ved kryssing av 
fylkesgrensene. Pr. nå er det tlf.nr. 05515 som gjelder. For å lettere nå fram til 
rette person hos Pasientreiser, og effektivisere prosessen er det sterkt ønskelig 
med direktenr. til Pasientreiser i Troms eller Finnmark. Leder for Pasientreiser 
opplyste om at det per i dag ikke er noe tilgjengelig direktenummer som kan 
benyttes, men at det jobbes med en nasjonal løsning i forbindelse med behovet 
for et alternativ til femsifret nummer. 

 
Se for øvrig vedlagte redegjørelse fra leder av Pasientreiser ang. konkrete problemstillinger. 
 
Sak 14/18 Transport av psykisk syke – oppfølging sak 03/18 
Fastlegerådet har bedt om jevnlig oppdatering i denne saken. Siden sist møte i rådet har det 
ikke vært aktivitet. Oppdatering kommer dermed først i junimøtet. 
 
Sak 15/18 Fri margin ved fjerning av ondartet føflekk – oppfølging sak 04/18 
Leif Røssås har konferert med avd.leder på Hudavd. Dagfinn Moseng, som bekrefter at det 
er 2 mm. reseksjonsrand som gjelder i utgangspunktet. Det er ofte behov for gjentakende 
reseksjon hvor randen uansett blir utvidet. Hvis store maligne føflekker skal pasientene 
henvises til plastikkirurg raskest mulig. 
 
Sak 16/18 Orientering om endring og status representasjon i Fastlegerådet 

- Midt-Troms: Aksel Rygg har gått ut av rådet. Det er møte i Allmennlegeutvalget i 
dag (11.4.) og de vil etter dette komme med forslag til ny representant. 

- Narvik/Ofoten: Sverre Håkon Evju måtte forlate møtet så dette er fortsatt uavklart. 
De oppfordres sterkt til å delta med fast representant. 

- Tromsø: Mikal Tønsaas sitter fram til sommeren. Morten Høyer kommer inn etter 
han. Begge inviteres til junimøtet. 

 
Sak 17/18 Orientering om ambulanseflykoordineringsprosjektet 
Linda Karlsen ved AMK Tromsø orienterte. Se vedlagte presentasjon og skjema for 
innmeldingsprosedyre. AMK ønsker at alle som skal bestille ø.hj ambulansefly benytter seg 
av innmeldingsprosedyren som struktur under bestilling og som sjekkliste før kontakt med 
AMK.  
 
Sak 18/18 Fastlegers tidsbruk og arbeidsbelastning 
Pga. for liten tid i møtet utsettes denne saken til neste møte. 
 
Sak 19/18 Eventuelt 
Ingen saker tatt opp under eventuelt. 
 


