
 

Fagråd for fastleger i Troms og Ofoten 

 

 
Referat fra møte i Fastlegerådet  
 
Tid: 20. november 2019 kl. 13.00 – 15.00 
Sted: UNN G-fløya (PET-senteret), møterom G-921 og Skype 

 
Tilstede: 

- Lars Nesje, fastlege, helsesjef og kommuneoverlege Salangen kommune 
- Kine Østvik, fastlege Narvik kommune 
- Merete Bergan Svendsen, fastlege og ass. kommuneoverlege Harstad kommune 
- Elisabeth Dalgård, medisinskfaglig ansvarlig lege og fastlege i Sørreisa og Dyrøy 
- Kjell Nysveen, fastlege og kommuneoverlege Kvænangen kommune 
- Morten Høyer, fastlege Tromsø kommune 
- Leif Røssås, fastlege Tromsø kommune, praksiskonsulent (PKO)/PKO-leder i UNN/leder 

Fastlegerådet 
- Haakon Lindekleiv, medisinsk fagsjef UNN 
- Guri Moen Lajord, rådgiver Samhandlingsavdelingen UNN/sekretariat 
- Magne Nicolaisen, avdelingsleder Samhandlingsavdelingen UNN/sekretariat 

 
Gjester /innledere på sak: 

- Ingard Nilsen, avdelingsoverlege KK (sak 42/19) 
- Bjørn Kvammen, seksjonsoverlege, Hudavdelingen (sak 45/19) 
- Tordis Sørensen Høifødt, klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikken (sak 47/19) 

 
Sak 40/19 Innkalling og dagsorden 
Ingen merknader. 

 
Sak 41/19 Referat fra møte 11. september 2019 – oppfølging: 

- 33/19: Ønske om orientering vedr. kommunefordeling - lokalsykehus, se sak 49.  
- 34/19: Tilbakemelding fra Øyeavdelingen vedr. oppsummering og bruk av forkortelser i 

epikriser og polikliniske notat v/Haakon Lindekleiv: Øyelegene er helt enig og vil heretter være 
oppmerksom på formulering. Avtalespesialister bør oppfordres til det samme, via Helse Nord. 

- 36/19: Oppgaveoverføring hudbehandling, se sak 45. 
 
Sak 42/19 Samhandling med Gynekologisk poliklinikk – ivaretakelse av pasient etter abort 
Morten Høyer innledet med case som gjaldt oppfølging etter abort, bl.a. sykemelding. 
Avdelingsoverlege Ingard Nilsen har fulgt opp saken overfor gyn. pol. Avdelingens prosedyre er klar, 
også mht. sykemelding som skal tilbys v/behov (inntil 3 dgr.). Vakth. gynekolog er ansvarlig for å 
skrive. Nilsen sjekker hvordan prosedyren kan gjøres tilgjengelig for fastlegene. For øvrig ble det 
minnet om at egenmelding kan benyttes inntil 8 dager. IA-avtalen gjelder for alle bedrifter. 
 
Sak 43/19 Utfordringer når fastlege skal kontakte øyelege 
Merete Bergan Svendsen innledet med ref. til sak fra fastlege i Harstad. Avdelingsoverlege Terje 
Christoffersen ved Øye UNN har gitt tilbakemelding på e-post. En øyelege på vakt har ansvar 24/7 for 
å svare på alle henvendelsene fra fastleger uavhengig av kommune. Henvendelse må gå via 
sentralbordet. P.t. er det mangel på øyeleger i Harstad. Men selv når det er på plass er det ikke 
ønskelig å gå tilbake til gammel ordning der (øyelege ble kontaktet direkte). Vedr. ø-hjelpstimer for å 
spare pasienter for reise må en komme tilbake til det når UNN får faste øyeleger på plass i Harstad. 
Fastlegerådet ønsker at UNN gjør tilgjengelig et direkte tlf.nr. til vakth. øyelege – og andre 
primærvakter – f.eks. på en egen informasjonsside for allmennlegetjenesten. Medisinsk fagsjef følger 
opp muligheter til å lage en slik nettside. 
 
Sak 44/19 Indikasjoner og rutiner for innsending av blodutstryk 
Saken er meldt av Elisabeth Dalgård. Hematolog Anders Vik har laget forslag til prosedyre. Denne er 
sendt til Fastlegerådet i forkant av møtet (vedlegges også referatet). Stemmer ikke helt sammenliknet 
med anbefalingene fra Norsk elektronisk legehåndbok (NEL), men enighet om å prøve ut Viks forslag i 
første omgang. Rekvisisjon sendes i DIPS Interactor, haket av for automatisk svar til hematolog. 



Møtereferat 20.11.2019 Fastlegerådet i Troms og Ofoten 

Sak 45/19 Oppgaveoverføring fra Hudavdelingen til fastleger – oppfølging sak 36/19 
Seksjonsoverlege Bjørn Kvammen orienterte. Stadig flere kommer til behandling for solskadet hud. De 
fleste solare ketoser er ikke kreft, veldig liten prosent er ondartet, dvs. en har gjerne god tid på seg for 
å bestemme og iverksette tiltak. Det finnes mange midler for lokalbehandling som fastleger kan 
benytte, og spare pasienter for reise til sykehus. Fastlegen behandler fortrinnsvis selv med lokale 

midler (etter biopsibekreftet diagnose) dersom få lesjoner. Ved mange lesjoner over et større område 

(for eksempel brystkasse, mange i hodebunnen e.l.) kan fastlege henvise til hudlege for fotodynamisk 
behandling (PDT). Viktig å sikre at diagnose er riktig før behandling startes. Men noen ganger 
vanskelig å avgjøre om det er grunnlag for biopsi. 
 
Mulige tiltak for faglig oppdatering: Kurs, hospitering, møteserier (Skype), sende ut rutinebeskrivelser 
og info via Fastlegenytt, eller legge oppdatert informasjon ut på en nettside for allmennlegetjenesten 
(se også sak 43).  
 
Sak 46/19 Oppgjør for ledsagelse av lege i ambulanse – behov for avklaringer vedr. takster, ulik 
forståelse av regelverket, opplæring av LIS 1 m.m. 
Elisabeth Dalgård innledet med ref. til sak meldt av kommuneoverlege i Lenvik. I skjema fra UNN er 
det feil info vedr. taksting ved bruk av medisinsk ledsagelse under utrykning i ambulanse. Det er Helfo 
som skal belastes (takst 21) ved reise til/fra pasient, og Helse Nord skal kun belastes (takst 22) ved 
medisinsk behov for ledsagelse. Skjema må revideres. Det ble også stilt spørsmål om forsikring og 
regulering av takster. Magne Nicolaisen følger opp og kommer tilbake med oppdatering i neste møte. 
 
Sak 47/19 Samhandling mellom Psykisk helse og rus-klinikken og fastlegene. 
Kjell Nysveen innledet med ref. til case. Flere fastleger melder om utfordringer når pasienter må 
legges inn, f.eks. tidsbruk, de sendes videre i telefonen, ventetid på transport osv. Klinikksjef Tordis 
Sørensen Høifødt har forståelse for at sentralisert vaktordning kan oppleves komplisert. Primært skal 
pasienten til lokalt Senter for psykisk helse og rus (SPHR). Innleggelse på tvang kan kun gå til Åsgård. 
Ambulant akutteam v/primærvakt er vei inn på dagtid, DeVaVI v/primærvakt på kveld/natt/helg. 
Fastleger kan også kontakte bakvakt. (Info om DeVaVi-ordningen er vedlagt. Merk! Noen av rutinene 
er under evaluering.) 
 
Tiltak: Saken som helhet følges videre opp i neste møte etter runder internt i UNN for å drøfte mulige 
løsninger for bedre samhandling. Det må bl.a. være helt avklart og oversiktlig for fastlegene hvem som 
skal kontaktes til enhver tid. Noen ønsker ett direktenr. til vakth. lege. Tordis S. Høifødt tar 
problemstillingene med til drøfting internt i klinikken, og ønsker tilbakemelding dersom fastleger må 
bruke lang tid på å få avklart innleggelse og mottakssted. Mht. transport og ventetid/-sted må dette 
utredes bedre, og juridiske forhold avklares. Magne Nicolaisen bes om å følge opp det siste. 
Medisinsk fagsjef informerte for øvrig om at det nylig er startet en kartlegging av transport psykisk 
syke i UNN-området.  
 
Sak 48/19 Møteplan 2020 
Følgende møtedatoer ble vedtatt: 22. januar, 1. april, 10. juni, 9. september, 2. desember. 
 
Sak 49/19 Kommunefordeling opp mot lokalsykehus mht. samarbeidsforum somatikk og LIS 1 
Se vedlegg som viser dagens fordeling for UNN sine 30 primære samarbeidskommuner. Etter 
1.1.2020 er det 24 kommuner i området. (Sammenslåing Berg/ Lenvik/Torsken/Tranøy => Senja, 
Skånland/Tjeldsund => Tjeldsund, og Ballangen/ Tysfjord/Narvik => Narvik.) Det er ikke signalisert 
noen endringer i fordeling ang. lokalsykehus, senter for psykisk helse og rus, eller LIS 1 i denne 
forbindelse. Det antas at ETS medisinske senter fortsatt vil få en LIS1 fra Harstad og en fra Narvik. 
 
Sak 50/19 Øvrige orienteringssaker 
Sak om dagens LIS1-avtale og sak m/forslag til  oppgave- og ansvarfordeling mellom sykehusleger og 
fastleger behandles i OSO 21.11.19. Tromsøområdets regionråd har ennå ikke funnet representant til 
fastlegerådet. 
 
Sak 51/19 Eventuelt 
Helsehuset i Tromsø nektes å henvise pasienter som ø-hjelp til UNN. Mer info om dette på neste 
møte. I tillegg tas opp nettside for allmennleger. Saker kan meldes fortløpende på e-post til Guri. 
 


