
 

 

Fagråd for fastleger i Troms og Ofoten 

 

 
Referat fra møte i Fastlegerådet  
 
Tid: 22.01.2020 kl. 13.00 – 15.00 
Sted: UNN G-fløya (PET-senteret), møterom G-921 og Skype 
 

Tilstede: 
- 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 

 
Gjester /innledere på sak: 

- Tom-Vegard Markussen, avdelingsoverlege Radiologisk avdeling (sak 02/20) 
- Tordis Sørensen Høifødt, klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikken (sak 04/20) 

 
Forfall: Lars Nesje, Magne Nicolaisen og Hans Olav Eriksen. 
 
Sak 01/20 Innkalling og dagsorden 
Ingen merknader. 

 
Sak 02/20 Behov for å ta prøve avdekkes under ultralyd collum. Hvem har ansvar for å fylle ut 
histologiskjema? 
Sak meldt fra fastlege som ble oppringt av sekretær ved Radiologisk avdeling med beskjed om å 
utstede histologiskjema ifbm. en ultralydundersøkelse.  
Avd.overlege Tom-Vegard Markussen orienterte. Dette er sjeldne tilfeller, som regel knyttet til 
pasienter med lang reisevei. Det foreligger ikke formelle rutiner. Praksis har vært at radiolog ringer til 
fastlege (eller spesialist) som henviste til ultralyd, orienterer om foreløpige funn og indikasjoner for å ta 
videre prøver, og blir enig med fastlege om hvem som skriver rekvisisjon. Fastlege mottar prøvesvar 
og følger opp. Radiologene følger ikke opp slike undersøkelser. Det ble presisert at det er radiolog 
som skal ta telefonisk kontakt, ikke radiograf, helsesekretær, kontorassistent e.l.* 
 
Konklusjon: Ved behov for å få utstedt rekvisisjon der og da til cytologi eller biopsi, tar radiolog 
telefonisk kontakt med fastlege og avklarer hvem som skriver skjema. For å unngå at pasienten 
faktureres for egenandel kan fastlege benytte samhandlingstakst. 
 
*) I etterkant at møtet er det kommet følgende presisering: Dersom fastlege har henvist til 
ultralydveiledet cytologi og prøveskjema av ulike grunner skulle mangle, kan merkantilt personell i 
UNN kontakte fastlege/legekontoret for å få ettersendt dette. (F.eks.når fastlege følger opp svar fra 
annen ultralyd eller at det er en klar klinisk tumor.) 
 
Sak 03/20 Referat fra møte 20.11.2019 – oppfølging: 
- Sak 46/19 ledsagelse i ambulanse - takstregulering og forsikringsordning? V/Magne Nicolaisen. 

Utsettes grunnet forfall fra Magne til dagens møte. 
- Sak 47/19 samhandling PHRK og fastlegene: Fulgt opp i sak 04/20. 
- Sak 50/19 orienteringer: Tromsø-områdets region er representert i Fastlegerådet fra 2020, ved 

Hans Olav Eriksen, kommuneoverlege og leder legetjenesten Balsfjord og Storfjord. 
- Sak 51/19 eventuelt: Henvisning av ø-hjelp fra Helsehuset i Tromsø til UNN v/Leif Røssås: 

Gjelder medisinskfaglig problemstilling, men avventer mer informasjon fra leger ved Helsehuset 
før eventuell oppfølging i Fastlegerådet.  
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Sak 04/20 Samhandling mellom Psykisk helse og rus-klinikken (PHRK) og fastlegene – 
oppfølging sak 47/19. 
Mulige løsninger for bedre samhandling? 
Klinikksjefen ser at kontaktlinjene for fastlegene inn til klinikken ikke er tilfredsstillende. Det foreslås et 
arbeid for å utrede best mulig samarbeid om pasientforløp, spesielt med tanke på akutt psykisk syke. 
Kan gjøres på ulike måter. Ett alternativ er å se til Trygg akuttmedisin som har utarbeidet algoritmer for 
tre tidskritiske somatiske tilstander. Å få opprettet et Klinisk samarbeidsutvalg (KSU) for «Trygg 
akuttpsykiatri» gjennom Overordnet samarbeidsorgan (OSO) kan imidlertid bli tidkrevende og medføre 
et omfattende mandat. En enklere måte for å komme raskt i gang er at det gjøres et 
pasientforløpsarbeid innenfor f.eks. suicidalitet og akutte psykoser. Ei arbeidsgruppe ser da på dagens 
forløp og lager forslag til hvordan dette kan forbedres, f.eks. ved å fjerne mellomledd. 
Kvalitetsavdelingen ved UNN kan forespørres om å lede et slikt arbeid. På sikt kan det være aktuelt å 
forankre arbeidet i OSO, og eventuelt se på flere akuttforløp, utarbeide algoritmer osv. 
 
Konklusjon:  

1) Medisinsk fagsjef forespør Kvalitetsavdelingen v/Harald Lind om mulighet til å initiere og ta 
ansvar for et pasientforløpsarbeid i ei felles arbeidsgruppe med fastleger og PHRK. Fra 
Fastlegerådet er Merete B. Svendsen og Elisabeth Dalgård aktuelle deltakere. Lars Nesje 
forespørres også. Deltakelse fra PHRK avklares internt i klinikken. DeVaVi-vaktene er 
aktuelle. Dersom Kvalitetsavdelingen sier ja er det ønskelig med et første møte i løpet av mars 
2020. Foretrukket møtetidspunkt: Onsdager fra kl. 13. 

 
2) Fastlegene har uavhengig av et pasientforløpsarbeid behov for ei kortfattet «oppskrift» for 

framgangsmåte ved ø-hjelpsinnleggelser, både frivillig og ved tvang. Tordis H. Sørensen ser 
på dette. (DeVaVi-infoen er god og nyttig, men for omfattende til daglig/akutt bruk.) 

 
3) Klinikksjefen vil fortsatt ha rapport dersom fastleger opplever vanskeligheter ifbm. 

akuttinnleggelser eller behov for konferering om dette. Hun noterte også ønsket om å få 
direkte tilgang til kontakt med vakthavende psykiater når fastlege eller vaktlege trenger det. 

 
Transport og ventetid, juridiske avklaringer m.m. v/Magne Nicolaisen. – utsettes til neste møte. 
 
Sak 05/20 Samarbeidsnormen – hvordan følge opp?  
Fastlegerådet har «følge med»-rolle når det gjelder samarbeidsnormens etterlevelse og funksjon. 
Rådet skal også beslutte om og når det er behov for å revidere normen. Dokumentet ble distribuert før 
jul, og det kommer nå en del innspill hvor det er vanskelig for sekretariatet alene å vurdere 
«hastegrad». Det kan bli behov for revidering/justering ila. våren 2020. 
Konklusjon: Fastlegerådet er enig om å gi samarbeidsnormen litt tid og se om det hvordan det går. 
Haakon Lindekleiv og Leif Røssås utgjør et lite revisjonsutvalg, som fortløpende mottar og vurderer 
innspill. Med mindre noe åpenbart må tas tak i umiddelbart, legges det opp til at Fastlegerådet til 
junimøtet får oversendt tilbakemeldinger samlet og tar stilling til revisjon. 
 
Sak 06/20 Prosedyre for seponering av blodfortynnende før kirurgi – hvordan informeres 
pasient og fastlege? 
Medisinsk fagsjef orienterte om pågående prosess med standardskriv. Fram til nå har det vært ulike 
rutiner for hvordan det informeres fra ulike fagområder. UNN utarbeider et standardskriv som skal gi 
god informasjon til pasienter – og fastleger – om hva som må gjøres av medisinendringer i forkant av 
en operasjon. Dette vil forhåpentligvis redusere antall pasienthenvendelser til fastlegen. Målet er at 
standardskrivet skal ferdigstilles og tas i bruk ila. våren 2020. Fastlegene ønsker at det informeres i 
Fastlegenytt og på e-post når skrivet er klart. 
 
Sak 07/20 Nettside for allmennleger og forslag fra Elisabeth Dalgård om «Spesialistnytt» (jfr. 
Fastlegenytt)  
UNN tar sikte på å lage en nettside for allmennlegene innen 1. juni. Kommunikasjonsavdelingen har 
behov for en viss mengde innhold for å åpne en slik side. Vi ønsker derfor forslag fra allmennlegene 
selv. Se f.eks. St. Olav: https://stolav.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlege. 
I møtet ble det foreslått: 

- Informasjon om lokale rutiner ved henvisning 
- Prosedyrer og standard retningslinjer 
- Oppdatert informasjon om arbeidsfordeling mellom UNN-avdelinger 

https://stolav.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlege
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- Organisasjonskart for vaktordningene i UNN 
- «Ofte stilte spørsmål» 
- E-postadresser og telefonr. til sykehuslegene (tilgjengelig via sikret nett, eks. Norsk helsenett) 
- Nyhetsfeed 

 
Samhandlingsavdelingen jobber videre sammen med Komm.avd. for å bygge nettsiden. Innspill fra 
fastleger kan sendes fortløpende til guri.moen.lajord@unn.no  
 
Når det gjelder «spesialistnytt» som egen side ønsker UNN å avvente dette noe. Dersom kommunene 
eller andre ønsker å opprette dette, bidrar UNN gjerne med innhold etter ønske. 
 
Sak 08/20 Gjensidig orientering 
Fra Samhandlingsavdelingen: 

- KSU 1-2019 tilrettelegging for ALIS i UNN, vil legge fram forslag til samarbeidsavtale for OSO 
i februar. 

- KSU 2-2019 samarbeid om LIS 1-ordnigen, akkurat startet sitt arbeid. Skal bl.a. evaluere 
koblingsmodellene mellom UNN og kommunene, og lage forslag til ny samarbeidsavtale. 
Legger fram resultat for OSO på junimøte. 

 
Sak 09/20 Eventuelt 
Sak vedr. epikriser meldt fra Leif Røssås – utsettes til neste møte. 
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