
 

Fagråd for fastleger i Troms og Ofoten 

 

 
Referat fra møte i Fastlegerådet  
 

Tid: 26. september 2018 kl. 11.00 – 13.00 
Sted: UNN G-fløya (PET-senteret), møterom G-1021/Skype/videokonferanse  
 
Tilstede: 
- Leif Røssås, fastlege Tromsø kommunene og leder praksiskonsulentene i UNN (møteleder) 

- Haakon Lindekleiv, Medisinsk fagsjef UNN (til 12.30) 

- Morten Høyer, fastlege Tromsø kommune og praksiskonsulent UNN 

- Lars Nesje, fastlege, helsesjef og kommuneoverlege Salangen kommune (Skype) 
- Merete Bergan Svendsen, fastlege og ass. kommuneoverlege/legevaktsjef Harstad kommune 

(Skype) 

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

(Skype) 

- Sverre Håkon Evju, fastlege og kommuneoverlege Narvik kommune (telefon) 

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

Gjester/innledere: Inger Dagsvold, fagrådgiver for innvandrerhelse i UNN 

Forfall: 
- Kjell Nysveen, fastlege og kommunelege 1 Kvænangen kommune 

 
Sak 28/18 Innkalling og dagsorden 
Godkjent. 

 
Sak 29/18 Referat fra møtet 4. juni 2018 
Godkjent. Merknad til oppfølgingspunkter:  
- I sak 23/18: Skal Helse Nord ta i bruk interaktiv henvisning og henvisningsråd? UNN vil 

gjerne dette iflg. H. Lindekleiv. Ønsket er meldt til Helse Nord IKT. 
- I sak 27/18: Må noe gjøres fra UNNs side mht. å få rettet opp at enkelte legekontor 

fortsatt mottar epikriser fra fellesfaglig avsenderadresse? Nei, UNN kan ikke gjøre noe 
med dette. 

 
Sak 30/18 Helsetjenester for innvandrere/flyktninger. Utforming av gode 
samhandlingsrutiner mellom kommunene og UNN når det gjelder identifikasjon, 
dokumentasjon og videreformidling av pasienters språk og tolkebehov i overflyttinger 
av pasienter mellom nivåene.  
Inger Dagsvold gikk gjennom vedlagte presentasjon om tolketjenesten ved UNN. 
Innspill fra diskusjonen: 
- Det dokumenteres i liten grad at det er behov for/bruk av tolk. Spesielt UNN må 

informere bedre ved overføring av pasienter, men dette går begge veier. 
- Fra kommune: Behov for/bruk av tolk (inkl. navn på tolken) kan skrives i 

henvisningsnotat, gjerne helt i starten. Bør framkomme i hvert enkelt notat, da behovet 
kan endre seg. Konsultasjon på engelsk bør også anføres. Fra UNN: Skrives i journal og 
epikrise. 

- Erfaring med bruk av skjermtolk (videokonferanse): Ikke vellykket, tolken blir i sentrum. 
Bedre erfaringer med bruk av telefontolk.  

- Fastlegene stort sett ukjent med kvalifikasjonskrav til tolkene 
- Viktig å melde tilbake til leverandør dersom tolken ikke fungerer 
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- Kommunene ønsker tilgang til tolkemateriell som UNN utarbeider, f.eks. ved at det 
legges ut på nett. En brosjyre «God bruk av tolk» vil bli tilgjengelig før jul. Denne kan 
sendes ut til kommunene. 

- Vær obs. på samiske pasienter 
- Oslo universitetssykehus har hatt tilfeller med falske tolker. Tolkene bør kunne legitimere 

seg. 
 
Sak 31/18 Standard informasjon til pasient og fastlege om hva de bør kjenne til etter 
kirurgiske inngrep. (F.eks. kontroller, forsiktighetsregler, smerterisiko osv.) Kan dette 
legges ved epikrise, klippes inn i epikrise, lenkes til e.l.? 
Mange sykehus gjør dette. I UNN er det iflg. H. Lindekleiv noen fagområder som har gode 
rutiner for formidling av skriftlig informasjon. Disse legges ved epikrise eller pasient får det 
med seg ved utreise. H. Lindekleiv videreformidler fastlegenes ønske til lederne ved 
kirurgiske enheter, og gir tilbakemelding på neste møte. 
 
Sak 32/18 Ønske fra Tromsø kommune om egen kommunal representant inn i 
Fastlegerådet. 
Tromsø kommune har merket seg at Tromsøs representanter i fastlegerådet er 
privatpraktiserende fastleger, mens øvrige har kommunal tilknytning i ærend av å være 
kommuneoverleger e.l. i kombinasjon med fastlege. Leder for Allmennlegetjenesten opplyser 
om at kommunen skal etablere et undervisningshelsesenter på Kraft (idrettshall) med 
kommunalt ansatte leger, og mener det vil være nyttig for Tromsø å ha en representant med 
kommunal tilknytning i Fastlegerådet. De forespør derfor om Allmennlegetjenesten kan få en 
plass i rådet, f.eks. ved en kommunalt ansatt lege. 
 
Forespørselen ble diskutert, med følgende beslutning: 
- Fastlegerådet mener Tromsø kommune er godt nok representert gjennom de to 

fastlegene som deltar. Fastlegerådet forutsetter at de som representerer Tromsø ivaretar 
den nødvendige kontakten med kommunen, gjennom dialog med kommuneoverlege og 
leder for Allmennlegetjenesten. 

 
Sak 33/18 Purring på kontroller og ventelister. Kan UNN lage et standardskriv som går 
ut til pasienter når frist for kontroll/time er overskredet (f.eks. etter 6 mnd. dersom det 
er avtalt kontroll da), og med informasjon om fritt sykehusvalg ved fristbrudd?  
Til del en av spørsmålet: Dette gjelder primært kontroller lengre fram i tid, f.eks. 6 – 12 mnd. 
og er spesielt ønskelig for pasienter fra revmatologen og hjertemedisin. H. Lindekleiv tar 
problemstillingen med til UNN. Til andre del av spørsmålet: Alle pasienter som skal inn til 
planlagt behandling mottar informasjonsskriv i forkant, hvor det bl.a. opplyses om retten til 
fritt sykehusvalg. Reglene om fristbrudd og fritt sykehusvalg gjelder ikke ved oppfølgende 
kontroll. 
 
Sak 34/18 Henvisninger videre – ikke overlate dette til fastlege. Evt. anføre at pasient 
er bedt om å bestille time for vurdering av henvisning, og/eller supplering av 
opplysninger til henvisning. 
Dette har vært tatt opp i UNN tidligere ved flere anledninger. Men det er fortsatt enkelte 
avdelinger hvor praksisen med å overlate til fastlegen å henvise videre ser ut til å videreføres 
av sykehuslegene. H. Lindekleiv tar en ny runde i UNN på dette. Det er den som gjør den 
kliniske vurderingen som må ta ansvar for nødvendig oppfølging, deriblant skrive 
henvisninger videre. 
 
Sak 35/18 Hvordan unngå «telefonspiral» når fastlege melder pasient til UNN? Gjelder 
spesielt UNN Tromsø. Ønske om egen oversikt på internett med hvilken lege som skal 
kontaktes i ulike tilfeller. 
Når fastlege kontakter UNN er det ofte vanskelig å komme fram til riktig lege, og en blir sendt 
mellom ulike leger før noen tar ansvar. Flere fastleger melder nå derfor heller pasienten til 
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Akuttmottaket som «nødløsning». Alternativt ber de sykehuslegen de først snakker med 
kontakte den legen i UNN som er den rette hvis det ikke er dem selv.  
 
H. Lindekleiv sier det kan være vanskelig å lage en slik liste som etterspørres, og det vil 
være utfordringer med vedlikehold/oppdatering. Fastlegene oppfordres imidlertid til å melde 
inn de mest aktuelle fagområdene til Samhandlingsavdelingen. Samhandlingsavdelingen 
skal undersøke muligheten for å få utarbeidet en oversikt over de mest aktuelle legene, og 
om f.eks. sentralbordet kan videreformidle telefoner ut fra denne med minst mulig tidstap for 
fastlegen. 
 
Sak 36/18 Orientering om saker som skal opp i OSO 27.9. 
1) Samarbeid rundt LIS-løp, inkl. ASA-spesialiteter (allmennmedisin, samfunnsmedisin og 

arbeidsmedisin). Denne saken er utsatt i påvente av at ny spesialistgodkjenningsforskrift 
blir vedtatt. Saken kommer sannsynligvis til OSO i november. Dette følges opp av 
samhandlingsavdelingen og fastlegerådet orienteres i neste møte. 

2) Samarbeidsutfordringer fastleger og sykehusleger – med forslag om KSU som får i 
oppdrag i å lage forslag til lokal samarbeidsavtale. Se vedlagte saksframlegg. Vedtaket 
kan leses i referatet fra OSO-møtet når dette foreligger. 

 
Sak 37/18 Eventuelt 

- Fastlegerådet ønsker referater fra OSO-møtene tilsendt. Disse vil bli sendt ut heretter. 
Tidligere referat kan lese på https://unn.no/fag-og-forskning/samhandling/overordnet-
samarbeidsorgan 
 

- Ansettelse av LIS 1 i UNN, sak meldt av Haakon Lindekleiv. Saken utsettes til neste møte 
da Lindekleiv måtte forlate før møteslutt. 
 

- Fylkeslegen har innkalt alle LIS1-veiledere til møte senere i høst. Informasjon fra dette 
møtet kan eventuelt bringes inn i ovennevnte sak og/eller OSO-saken hvis aktuelt. 

 
- «Vasking av lister» (oversikt fastleger) – Samhandlingsavdelingen følger opp. 

https://unn.no/fag-og-forskning/samhandling/overordnet-samarbeidsorgan
https://unn.no/fag-og-forskning/samhandling/overordnet-samarbeidsorgan

