
 

Fagråd for fastleger i Troms og Ofoten 

 

Referat fra møte i Fastlegerådet 
 
Tid: 01.04.2020 kl. 14.00–15.00* 
Sted: Skype 
 
Tilstede: 

- Merete Bergan Svendsen, fastlege og ass. kommuneoverlege Harstad kommune 
- Kine Østvik, fastlege Narvik kommune 
- Lars Nesje, fastlege, helsesjef og kommuneoverlege Salangen 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 
- Marte Henriksen Lødemel, lege KVALUT UNN  
- Magne Nicolaisen, avdelingsleder Samhandlingsavdelingen 
- Marit Bergh, rådgiver Samhandlingsavdelingen, sak 11/20 
- Beate Nyheim, rådgiver Samhandlingsavdelingen UNN/sekretariat 

 
Innledere på sak: 

- Sigve Andersen, lege i kompetansetjenesten for lindrende behandling, sak 12/20. 
 
Sak 10/20 Innkalling og dagsorden 
*) Møtet er kortet ned med en time og tema er i hovedsak Covid-19, utfordringer og planer.  
 
Orientering v/Magne Nicolaisen. 
Det er opprettet møteplasser mellom UNN og lokalsykehuskommunene og hvor Fylkesmannen deltar. 
Møter ukentlig med en timers varighet. Organiseringen er følgende (omfatter både somatikk og 
psykiske helse og rus): 

- UNN Harstad og tilhørende kommuner 
- UNN Tromsø og tilhørende kommuner 
- UNN Narvik og tilhørende kommuner 

 
Sak 11/20 Transport av Covid-19 pasienter 
Det ble publisert i dag (1.04.20) nye nasjonale retningslinjer for pasienttransport. Helse Nord jobber 
med å få på plass avtaler med lokale transportører. I Tromsø og omegn har Pasientreiser inngått en 
avtale med Røde Kors. Informasjon er tilgengelig på internettsiden: 
https://unn.no/koronavirus/koronavirus-informasjon-til-primerhelsetjenesten 

 
For pasienter som ikke kan kjøre selv er det fortsatt ambulanse som gjelder. Når evt. nye avtaler er 
inngått med private leverandører vil saken publiseres omgående.  
 
Bekymring for betydelig svekkelse av beredskapen dersom ambulanse må benyttes til transport i 
stedet for taxi, (eksempel fra Kvænangen hvor ambulansen kan bli borte 10-12 timer). 
 
Det er plassert en strippet ambulanse i Nordreisa. Denne er så langt ikke bemannet. 
En strippet ambulanse finnes også i Kåfjord, men det er ikke personell til å kjøre denne. 
 
Oppfølging/ konklusjon: 

- Bekymringene følges opp overfor ambulanseseksjonen av Samhandlingsavdelingen. 
 
Sak 12/20 Bestilling av o2 konsentratorer til bruk i palliativ behandling 

Kompetansetjenesten for lindrende behandling fikk i oppdrag av klinikkledelsen å utarbeide en 
omforent prosedyre for pasienter som ikke skal på eller av respirator. Lindring av disse pasientene i 
palliativ fase. Oksygenbehandlingen er en liten del av dette. Prosedyren fraviker lite fra allerede 
eksisterende algoritmer/prosedyrer som er tilgjengelig fra nettsidene til UNN, Lindring i Nord og Helse 
Vest. 
  

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


Møtereferat 01.04.2020 Fastlegerådet i Troms og Ofoten 

Pasienter som er under aktiv behandling og ikke er i en palliativ fase omfattes ikke av denne 
prosedyren. Bergensmiljøet (som har arbeidet mye med sykehjemsmedisin) har laget en prosedyre for 
all Covid-19 håndtering i kommunen, (mange medisinske konkrete råd ang. oksygenbehandling). 
Denne prosedyren skal være tilgjengelig snart. UNN har ikke utviklet tilsvarende prosedyre. 
 
Oppfølging/ konklusjon:  

- Glen følger opp og sender prosedyren fra Bergen til Samhandlingsavdelingen når den 
foreligger. 

- Glen følger opp og sender prosedyren for palliativ behandling til Fastlegerådets medlemmer. 
Samhandlingsavdelingen publiserer prosedyren etter godkjenning i Fastlegerådet. 

 
Sak 13/20 Eventuelt 

- Oksygenbehandling 
Utfordring knyttet til oksygenbehandling lokalt for de som ikke skal i respirator og hvor det ikke 
gjelder palliativ behandling. Tilgjengelig utstyr begrenset, og bør følges videre opp. 
Behov for apparatur til surstoff-behandling kommer ikke inn under utstyrsbehov som meldes.  

 
Oppfølging/ konklusjon:  

- Magne følger videre opp med fylkeslegen. 
 

- Behov for ekstraordinære møter i Fastlegerådet? 
Da medlemmene i Fastlegerådet også deltar på de ukentlige møtene rundt UNN sine 
lokalisasjoner er det ikke behov for faste ekstraordinære møter i Fastlegerådet.  

 
Oppdatert info er tilgjengelig fra:  
https://unn.no/koronavirus/koronavirus-informasjon-til-primerhelsetjenesten 
 
Spørsmål omkring rutiner for samhandling kan sendes på mail til samhandlingcovid19@unn.no  
 

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