
 

Fagråd for fastleger i Troms og Ofoten 

 

 
Referat fra møte i Fastlegerådet  
 

Tid: 21. november 2018 kl. 11.00 – 13.00 
Sted: UNN G-fløya (PET-senteret), møterom G-1020/Skype/telefon  
 
Tilstede: 
- Leif Røssås, fastlege Tromsø kommunene og leder praksiskonsulentene i UNN (møteleder) 

- Morten Høyer, fastlege Tromsø kommune og praksiskonsulent UNN 

- Kjell Nysveen, fastlege og kommunelege 1 Kvænangen kommune 

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

(telefon) 

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

(telefon) 

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

Gjester/innledere: 

- Bernt Nerberg, leder Pasientreiser 

- Anita Vaskinn, avdelingsleder Psykisk helse og rusklinikken UNN 

 
Sak 38/18 Innkalling og dagsorden 
Godkjent. 

 
Sak 39/18 Referat fra møtet 26.09.2018 
Godkjent. I møtet ble det foreslått at referat heretter endelig godkjennes via e-postrunde(-r), pga. lang 
tid mellom møtene. Enighet om dette. 

 
Sak 40/18 Oppfølgingssaker   
31/18 om standardisert informasjon til pasient og fastlege etter kirurgi v/H. Lindekleiv 
33/18 om standardskriv for purring på kontroller ved fristoverskridelser v/H. Lindekleiv 
Begge sakene utsettes til neste møte da Lindekleiv ikke kunne være tilstede denne gangen. 
 
Sak 41/18 Ansettelse av LIS 1 i UNN 
Utsatt sak meldt av Haakon Lindekleiv til møtet 26.09.18. 
Utsettes på nytt da Lindekleiv ikke kunne møte denne gangen. 
 
Sak 42/18 Epikrisen i UNN. Er dagens epikrisemal adekvat? Hvordan ønsker fastlegene 
epikrisen fra UNN?  
Meldt av Haakon Lindekleiv. Utsettes til neste møte da Lindekleiv ikke kunne møte denne gangen. 
 
Sak 43/18 Samarbeidsutfordringer i tilknytning til pasientreiser 
Meldt av Senjalegen. Utfordringene handler om tidsbruk, ventetid på telefon, oppgaver som pålegges 
fastlegekontor, og tilfeller av dårlig dialog. Øvrige representanter i rådet bekreftet at de opplever 
samme type utfordringer.  
 
Kommentar fra Nerberg: Innkallingsbrevene sendes fra UNN. Pasientreiser har bidratt til utforming av 
den delen som vedrører transport. Der står det at pasient må kontakte henvisende lege hvis medisinsk 
behov for tilrettelagt transport. Det erkjennes at behandlere i UNN ikke tar ansvaret på alvor. Begrepet 
henvisende lege og behandler brukes om hverandre, og henvisende lege kan være forskjellig 1. til 2. 
gang hvis behov for flere runder i pasientforløpet. Så det er uklart hvem pasienten skal kontakte.  
 
Fastlegerådet anmodet UNN om å rydde internt, se på ordlyden og pasientinformasjonen i 
innkallingsbrevet. Dersom brevet sendes digitalt kan det legges inn en lenke til transportordningen. Et 
annet forslag var å lage en brosjyre som klargjør hvordan pasientreiseordningen fungerer. Ordningen 
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skal for øvrig evalueres ila. 2019. Fastlegene oppfordres til å presisere i henvisningen at det er behov 
for tilrettelagt transport, og eventuelt ledsager og/eller tolk. 
 
Responstid på telefon: Pasientreiser er langt unna nasjonale krav. Det er foreslått å legge til et valg 
om å bli satt over til annet kontor. Skjult tastevalg for behandler er 9. Elektroniske løsninger utredes. 
Flest mulige oppdrag bør kunne inngå i elektronisk rekvisisjon. Oppdrag knyttet til ø-hjelp kveld/natt 
gjøres fortsatt på papir. Det prøves ut elektronisk løsning ved Finnsnes Legevakt. Nye 
elektroniske/automatiserte løsninger mot transportør rulles ut høst 2019. Bemanningsutfordringer hos 
Pasientreiser medfører lengre ventetid på telefon. Det er vanskelig å få tak i kvalifiserte vikarer. 
 
Dialog og samarbeid: Rigide regler vanskeliggjør samarbeidet. Ved konkrete henvendelser kan 
Pasientreiser ta møter med legekontorene. Etter en informasjonskampanje ses bedring vedr. 
bestillinger etter kl. 13.00. Pasientreiser er lite synlig på UNN sin hjemmeside. Når en finner dette og 
trykker, kommer en til Helse Norge.  
 
Sak 44/18 Pakkeforløp psykisk helse og rus  
Anita Vaskinn presenterte, se vedlegg. (Også sendt ut i forkant av møtet til Fastlegerådet.) 
UNN har jobbet med de nye pakkeforløpene siden medio september. Det er etablert ei arbeidsgruppe, 
det er pågående prosesser, og mye som skal koordineres på kort tid. Ikke alt vil være klart til 1.1.19, 
f.eks. feedbackordningen for pasient. Det antas at det vil 1 - 2 år før alt rundt pakkeforløpene går seg 
til. Fastlegen vil spille en helt sentral rolle, bl.a. mht. å informere pasienten. Nasjonalt info-materiell vil 
komme. Samhandling med kommunene er også viktig, og UNN tar inn over seg at alle er forskjellige 
og ulikt rustet for samarbeid rundt pakkeforløp. Harald Lind, harald.roar.lind@unn.no ,koordinerer 
implementering av pakkeforløp i UNN HF. Han kan også ta imot spørsmål hvis ting er uklar eller dere 
ønsker å være delaktig i implementeringsprosessen 
 
Det ble stilt spørsmål om det er tenkt egne pakkeforløp internt i kommune. Svar: Det er ikke laget 
egne «pakker» for rene kommunale pasientforløp. Kommunen er ansvarlig før og etter time/opphold i 
spesialisthelsetjeneste. 
 
Hvordan informere fastlegene i UNN-området?  

- Kommunene har fått tilsendt noe informasjon 
- Fastlegene vil få noe fra nasjonalt hold (for å gi informasjon til pasient) 
- Det jobbes med informasjonen som skal ligge på UNNs nettsider 
- Fastlegerådet formidler ut møtereferat med vedlegg til alle fastleger og kommuneoverleger 
- Det kan settes opp som sak for møter i de fem samarbeidsforaene psykisk helse og rus (rundt 

hvert DPS). 
 
Det ligger for øvrig mye informasjon ute på internett.  
 
Aktuelle lenker for fastlegene: 

 Informasjon til henviser: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-
for-psykisk-helse-og-rus#informasjon-til-henviser-vedr.-pakkeforløp-for-psykisk-helse-og-rus 

 Informasjon til kommuner: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-
rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus#informasjon-til-kommunene-vedr.-pakkeforløp-for-
psykisk-helse-og-rus 

 
Disse pakkeforløpene kan henvises til fra 1.januar: 

 Pakkeforløp psykiske lidelser barn og unge: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/psykiske-
lidelser-pakkeforlop-barn-og-unge 

 Pakkeforløp psykiske lidelser voksne: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/psykiske-lidelser-
pakkeforlop-voksne 

 Pakkeforløp rus (TSB): https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rusbehandling-tsb-pakkeforlop 

 Somatisk helse og levevaner skal være en integrert del av alle pakkeforløp innen psykisk helse 
og rus: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/somatisk-helse-og-levevaner-pakkeforlop-for-
psykisk-helse-og-rus 

 
Implementering pakkeforløp 

 Her finner dere all generell informasjon om implementering pakkeforløp: 
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus 
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 Helse Nord RHF sin implementeringsplan: https://helse-
nord.no/Documents/Fagplaner%20og%20rapporter/Fagplaner/Regional%20plan%20for%20imple
mentering%20av%20pakkeforl%C3%B8p%20for%20psykisk%20helse%20og%20rus%20Helse%
20Nord%202018%20-%202020.pdf 

 
Sak 45/18 Møteplan 2019 
Det berammes fem møter i Fastlegerådet neste år: 

- 30. januar 
- 3. april 
- 5. juni 
- 11. september 
- 20. november 

Kalenderinnkallinger sendes ut. Alle møtene er onsdager kl. 13.00 – 15.00. Faste medlemmer må så 
langt som mulig prioritere å stille i møtene.  
 
Sak 46/18 Eventuelt 
- Legene ved hud/revma har nylig innført nye rutiner som vanskeliggjør samhandlingen. Hudlegene 

ser ut til å ha «meldt seg ut» av samarbeidet med fastlegene, og på revmatologen er telefon 
stengt deler av dagen. Kan legerepresentanter fra avd. inviteres til neste møte i Fastlegerådet for 
å drøfte utfordringene? 

- Regional vurderingsenhet (RVE) – gir avslag på henvisninger, men ved påklage tas klagen til 
følge selv om tekst i henvisning er uendret. Dette settes opp som sak til neste møte. 

- Forvaltningssenter radiologi (FSR) ønsker å orientere Fastlegerådet om to saker: 
1) Hastighet på meldingstransport (i dette tilfellet røntgenrekvisisjoner) 
2) Register for hjelpenummer (ID) 
Informasjonen er lagt ved referatet, se e-post fra Yngve Skar. 
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