
 

Fagråd for fastleger i Troms og Ofoten 

 

 
Referat fra ekstraordinært møte vedr. Covid-19 
 
Tid: 20.03.2020 kl. 13.00 – 14.00 
Sted: Skype 
 

Deltakere  
Faste medlemmer: Kine Østvik (Narvik), Merete Bergan Svendsen (Harstad), Elisabeth Dalgård 
(Sørreisa/Dyrøy), Hans Olav Eriksen (Balsfjord/Storfjord), Kjell Nysveen (Kvænangen), Morten Høyer 
(Tromsø), Lars Nesje (Ibestad/ Lavangen/Salangen), Leif Røssås (UNN), Haakon Lindekleiv UNN), 
Magne Nicolaisen (UNN), Guri Moen Lajord (UNN),  
Andre: Lise Johansen, Tromsø kommunale legevakt, og Marte Lødemel Henriksen, Kvalitets- og 
utviklingssenteret (KVALUT) UNN 
 
 

Status Covid-19 i UNN-området 
 Få smittetilfeller så langt, spesielt i småkommunene 

 De fleste kommunene iverksetter tiltak som f.eks. akutt luftveisklinikk e.l., teststasjoner, mobile 
prøvetakingsteam og døgnplasser for koronapasienter 

 Mange deler inn fastlegene og legevaktsleger i ulike «vaktlag» for å redusere smitterisiko og 
unngå at mange leger må i karantene/isolasjon på samme tid 

 UNN er i gul beredskap og katastrofeledelse er satt. Elektiv virksomhet er redusert. Mange 
ansatte i karantene, én pasient innlagt på møtetidspunkt. Egne pandemiplaner for hvert av 
sykehusene => litt ulike lokale tilpasninger. UNN Tromsø har kapasitet til 80 koronapas. 
Respiratorkapasitet totalt i UNN = 50. «Kræsjopplæring» personell i respiratorhåndtering.  

 

Samhandling, kommunikasjon og informasjon 

 All informasjon om Covid-19 legges fortløpende ut på unn.no: https://unn.no/koronavirus 

 Informasjon spesielt til primærhelsetjenesten ligger som underlenke: 

https://unn.no/koronavirus/koronavirus-informasjon-til-primerhelsetjenesten 

Det anbefales å benytte denne som førstevalg ved søk av lokal informasjon. 

 Fastlegerådet sendes utkast til informasjon, skriv m.m. vedr. legesamarbeid til gjennomsyn før 
publisering, med kort frist for tilbakemelding. De som har anledning gir innspill. 

 Marte Lødemel Henriksen, lege i KVALUT, bistår med. fagsjef og samhandlingsavdelingen 
med kommunikasjon mellom og informasjon til legene i kommunene og UNN 

 Fastlege Glenn Severinsen tas inn på maillista til Fastlegerådet da han er bindeledd mellom 
Tromsø k. og fastlegene i Tromsø. 

 UNN utreder mulighet for etablering av responssenter for samarbeidende helsepersonell, med 
f.eks. egen e-post og tlf.nr. for Covid-19-relaterte henvendelser. Nasjonale myndigheter 
anbefaler en 24/7-responstjeneste både i sykehus og kommuner. For kommunene er 
legevaktstelefonen mest aktuelt å benytte. 

 Inntil videre avklaring om responssenter: Ta kontakt med Guri eller Magne ved spørsmål, 
samhandlingsutfordringer el.a. 

 

Prøvetaking, laboratoriedrift og henvisninger 
 FHI fraråder oppmøte på legekontor og lab., og ber helsetjenesten vurdere utsettelse av 

oppfølging av stabile kronikere og annen kjent sykdom hvis forsvarlig 

 Mange legekontor har red. kapasitet på sine lab., og tar bare høyst nødvendige prøver. 

 UNN må gjøre liknende vurderinger. Se også artikkel om prøvetaking publisert 13. mars.  

 Viktig at pasientene informeres slik at de ikke bare møter opp. Prøvetaking i særskilte tilfeller 
(på vegne av hverandre) avtales på forhånd. 

 Informasjon om henvisninger til u.s. og rtg. ligger her: 

https://unn.no/koronavirus/koronavirus-informasjon-til-primerhelsetjenesten 
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Testing for Covid-19 av helsepersonell og innbyggere 
 UNN sine lab. får nå inn ca. 500 prøver daglig, men har kapasitet til 1500 analyser/dag 

 Prioriterer i hovedsak ut fra to kategorier: Gruppe 1 = ø-hjelp med evt. smittesporing + kritisk 
personell og pasienter. Prøver mottatt innen kl. 9 => prøvesvar innen kl. 14. Prøver mottatt 
innen kl. 17 => prøvesvar innen kl. 23. Positive svar flagges og svar ringes ut. Gruppe 2: 
Andre (lavere hastegrad for analyse), svar foreligger primært neste dag, men kan ta lengre tid. 

 Ansatte i kommunehelsetjenesten likestilles med UNN-ansatte, med samme prioritering av 
analyse og svarformidling. Haakon undersøker om prøvene fra kommunene kan merkes når 
det gjelder helsepersonell. 

 Noen kommuner har lite/mangler testpakker. 
 

Annet 
 Pasienttransport: Spørsmål om bruk av taxi og hva som gjelder.  

o Pasientreiser jobber sammen med Helse Nord, ambulansetjenesten m.fl. for å få på 
plass rutiner i tråd med anbefalingen fra FHI. De er også i dialog med transportørene/ 
drosje-næringen. En utfordring er tilgang på smittevernutstyr. Mer informasjon 
kommer etter hvert. 

 Test av fødende: Skal de testes, eventuelt når og hvor? 
o I etterkant av møtet er det kommet foreløpig tilbakemelding fra Kvinneklinikken som 

sier det er diskutert men FHI må ta en beslutning. Fagmiljøet kan fremme det som et 
forslag, imidlertid vil dessverre prøven ha kort gyldighet. UNN har mulighet til å teste 
gravide med symptomer på sykehuset om de defineres innenfor en sårbar gruppe. 
Innlagte pasienter blir testet om de har symptomer. Det bes om «hurtigsvar» om det 
gjelder en gravid med symptomer og begynnende fødsel. 

 Hvordan sikre drift av fastlegekontorene? 
o Dette bør følges opp av Fylkesmannen i sine møter med kommunene 

(fylkesberedskapsgruppe).  
 

Neste møte i Fastlegerådet 
Opprinnelig berammet til 1. april kl.13-15. Møtet opprettholdes men kortes ned til kl. 14-15, og 
forbeholdes Covid-19-tematikk. Meld problemstillinger og spørsmål til Guri, som samler opp, lager 
agenda og sender ut før møtet. 


