
 

Fagråd for fastleger i Ofoten og Troms 

 

 
Referat fra møte i Fastlegerådet  
 

Tid: 4. juni 2018 kl. 13.00 – 15.00 
Sted: UNN G-fløya møterom 921/Skype 
 
Tilstede: 
- Leif Røssås, leder praksiskonsulentene, UNN og fastlege, Tromsø kommune (møteleder) 

- Haakon Lindekleiv, Medisinsk fagsjef UNN 

- Mikal Tønsaas, kommuneoverlege, Tromsø kommune 

- Morten Høyer, fastlege Tromsø kommune/praksiskonsulent UNN 

- 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) 

- Elisabeth Dalgård, medisinskfaglig ansvarlig lege og fastlege, kommunene Sørreisa og Dyrøy 

(Skype) 

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

Gjester/innledere: Anne-Berit Norman Paulsen, EPJ-rådgiver, UNN 

 
Sak 20/18 Innkalling og dagsorden 
Godkjent. 

 
Sak 21/18 Referat fra sist møte 11.04.2018 
Godkjent. 
 
Sak 22/18 Regionalt prosjekt: Legemiddelsamstemming i Helse Nord 2017-2018 Pågående 
kvalitetsforbedringsarbeid med legemiddellister i sykehus. Anne-Berit Norman Paulsen presenterte 
status for prosjektet. Presentasjon vedlagt. Se også lenkene samstemming-av-legemiddellister og 
respekt-for-reseptformidlaren (filmene med Margot). 
MetaVision (elektronisk kurve og medikasjon) starter opp våren 2019. PLL (Pasientens 
legemiddelliste) planlegges i prøvedrift fra høst 2019. E-helsedir. jobber med dette. Det forventes at 
felles legemiddellister vil gi kraftig forbedring, men krever lovendring mtp. deling av informasjon.  
 
Sak 23/18 Fastlegers tidsbruk og arbeidsbelastning (utsatt sak 18/18 fra 11.04.18) 
Sak meldt fra kommuneoverlegen i Lenvik. Fastlegerådet diskuterte anbefalinger for samhandling 
mellom leger i hovedstadsområdet («Osloavtalen»). Handler i stor grad om oppgaveoverføring, og 
måten dette skjer på. Prosess og informasjonsflyt er ikke god nok, og fastlegene opplever at de ikke er 
involvert eller har påvirkningsmulighet. Samtidig skjer oppgaveoverføringen ihht. politiske føringer. 
 
Enighet i Fastlegerådet om at Osloavtalen kan være et godt utgangspunkt for en lokal 
samarbeidsavtale i UNN-området. I tillegg til punktene i Osloavtalen bør listen utvides til å gjelde 
fastlegenes ansvar og oppgaver, og et punkt om håndtering av uenighet. Fastlegerådet vil videre 
anbefale at forslag til samarbeidsavtale sendes på høring til bl.a. leger i UNN, fastleger, 
Allmennlegeforeningen og tillitsvalgte. En arbeidsprosess med mål om å komme fram til et 
avtaleforslag vil i seg selv kunne påvirke samarbeidet positivt, og gi en kvalitetsforbedring. 
Det lages en sak til OSO høsten 2018 med forslag om å sette ned et klinisk samarbeidsutvalg med 
mandat til å utarbeide forslag til lokal avtale. Ansvar: Samhandlingsavdelingen. 
 
Øvrig spørsmål til oppfølging: Helse Vest har tatt i bruk interaktiv henvisning og henvisningsråd. Skal 
dette tas i bruk i Helse Nord? Haakon Lindekleiv sjekker ut dette og kommer tilbake til Fastlegerådet 
med svar. 
 

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/innsatsomr%c3%a5der/samstemming-av-legemiddellister
https://helse-mr.no/fag-og-forsking/pasienttryggleik/legemiddelprosessen/legemiddelsamstemming/respekt-for-reseptformidlaren


Møtereferat 04.06.2018 Fastlegerådet i Ofoten og Troms 

Sak 24/18 Endret praksis blant fastlegene i Tromsø vedr. blodprøvetaking – konsekvenser for 
UNN og pasientene. 
HELFO har innskjerpet bruk av takst 1ad kombinert med 701a. Dette har medført at en del legekontor 
i Tromsø sender pasientene til laben på UNN for å ta prøver som de tidligere tok på legekontoret. 
Antallet pasienter øker dermed kraftig på UNN, og lab.personalet her er bekymret for utviklingen. 
Noen legekontor informerer sine pasienter om at årsaken er at HELFO har endret regelverket, noe 
som ikke er tilfelle. Vilkåret for å benytte takst 1ad er at det gis råd/veiledning. Det er ikke et vilkår fra 
Helfos side at pasienten må ha time til konsultasjon for å ta en prøve. Legen må vurdere hva som er 
medisinsk forsvarlig. 

 
UNN v/medisinsk fagsjef har sendt brev til legekontorene i Tromsø hvor problemstillingen er tatt opp. 
Dersom ikke situasjonen bedrer seg og trykket på UNN-laben vedvarer eller øker ytterligere må UNN 
se på alternative løsninger (f.eks. øke kapasitet – noe som kan bli utfordrende ved inngangen til 
ferietiden, avgrense pasientinntaket m.v.) 
 
Foreløpig er denne praksisendringen avgrenset til Tromsø for UNN-området sin del. 
 
Eventuell lokal samarbeidsavtale vil kunne løse opp i dette. Problemstillingen kan brukes som 
eksempel i sak til OSO. (Jfr. sak 23/18) 
 
Sak 25/18 Fastlegerådet og formidling – hvordan nå ut til alle fastlegene? 
Mange gode faglige problemstillinger og samhandlingsutfordringer drøftes i Fastlegerådet. Ønskelig at 
dette formidles til leger som ikke sitter i rådet. Følgende alternativ ble nevnt: 

- Fastlegenytt (kan abonneres på) 
- Følge med på www.unn.no/samhandling hvor Fastlegerådet har egen side 
- Regionale representanter i Fastlegerådet distribuerer til leger i sitt område (e-post fra kjent 

lokal kollega vil kanskje pirre interessen mer enn om det kommer som masseutsending fra 
rådgiver i Samhandlingsavdelingen på UNN). Lokal representant bør også etterspørre 
saker. 

- Kopi av innkallinger og referat sendes kommuneoverlegene 
- Medisinsk fagsjef distribuerer til leger i UNN. Konkrete saker tas opp med de gjelder, 

eventuelt i linja. 
 
Enighet om at kommunale representanter kommuniserer med fastleger i sitt område/region, og 
Samhandlingsavdelingen sender kopi til kommuneoverleger. 
 
Sak 26/18 Møteplan høsten 2018 
Det settes opp to møter til høsten:  

- Onsdag 26. september kl. 13 – 15 
- Onsdag 21. november kl. 13 -15 

 
Sak 27/18 Eventuelt 

1) Epikriser fra fellesfaglig avsenderadresse: Noen legekontor opplever fortsatt dette selv om det 
er innført tjenestebasert adressering. Det ser ut til å gjelde de legene som bruker CGM. De 
med andre fagsystemer sier at der framkommer tjenesten som er avsender. CGM må 
kontaktes for å rette opp i dette. Haakon sjekker også om det er noe som må/kan gjøres fra 
UNNs side. 

2) Sak fra Tromsø kommune vedr. bruk av tolk: Dette settes opp som egen sak på møtet 26.9.18 
 
 
 
Neste møte er onsdag 26. september. Saker kan meldes fortløpende til guri.moen.lajord@unn.no 
 
 
God sommer! 

http://www.unn.no/samhandling
mailto:guri.moen.lajord@unn.no

