
 

Fagråd for fastleger i Troms og Ofoten 

 

Referat fra møte i Fastlegerådet 
 

Tid: 10.06.2020 kl. 13.00–15.00 
Sted: UNN Tromsø, PET-senteret, plan 9, møterom G-921 og 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 
- Hans Olav Eriksen, kommuneoverlege og leder av legetjenesten i Balsfjord og Storfjord komm 
- Leif Røssås, fastlege Tromsø kommune, praksiskonsulent (PKO)/PKO-leder i UNN/leder 

Fastlegerådet 
- Magne Nicolaisen, avdelingsleder Samhandlingsavdelingen UNN 
- Guri Moen Lajord, rådgiver Samhandlingsavdelingen UNN/sekretariat Fastlegerådet 

Andre: 
- Heidi Høifødt, lege i KVALUT, innleder sak 20/20. 

 
Forfall: Haakon Lindekleiv, medisinsk fagsjef UNN 
 
Sak 14/20 Innkalling og dagsorden 
Godkjent uten merknader. 

 
Sak 15/20 Godkjenning av referat fra møte 1.4.2020 
Referat ikke sendt ut? Gjennomgått og korrigert i dagens møte, se vedlegg. 
 
Sak 16/20 Kort oppfølging diverse saker fra tidligere  

- Sak 46/19: Ledsagelse i ambulanse - takstregulering og forsikringsordning (ansv: Magne) 
Helse Nord har ansvar for takstjustering? Noe uklart. Takstene ikke justert siste sju år. Ikke 
funnet klare svar vedr. forsikring. Ulike ordninger og bestemmelser på tvers av helseforetak, 
kommuner og privat næringsdrivende. Magne oversender dokumenter vedr. ansvarsfordeling 
ambulanse og primærlege, se vedlegg (brev fra H-dir. og skriv fra UNN). Avdelingsoverlege ved 
Ambulanseavd. inviteres til neste møte for videre dialog rundt disse temaene. 

- Sak 04/20: Transport av psykisk syke og ventetid, juridiske avklaringer m.m. (ansv: Magne): 
Ser litt bedring i Harstad-området etter at ordningene med ledsager, politiet kom på plass. I 
Narvik-området er den største utfordringen å få politi til å følge. 

- Sak 06/20: Standardskriv for informasjon til pasienter og fastleger om medisinendringer før 
kirurgiske inngrep (ansv: Haakon) 
Pga. forfall ble ikke dette fulgt opp i dagens møte. 

- Eventuelt-sak fra 22.1.20 vedr. epikrise v/Leif 
Epikriser fra UNN til helsehuset i Tromsø er ofte forsinket. Dette er forsøkt tatt opp men det er 
ikke kommet svar. Alle epikriser skal i alle tilfeller ferdigstilles og følge pasient ved utskrivning. 

 
Sak 17/20 Oppgaveoverføring: Flere tilfeller hvor samarbeidsnormen ikke er overholdt 

- Kine: Oppfølging av malignt melanom – for dårlig informasjon/plan fra hudlege: Avklart, gjelder en 
bestemt lege. 

- Morten: Bruddforebyggende behandling – oppgaveoverføring fra endokrinologisk legeseksjon: 
Må selv kunne starte behandling etter bentetthetsmåling er utført. Måling regnes som en 
lab.undersøkelse. Det er henviser som mottar resultat og skal følge opp. 

- Merete: Fastlege bes lage søknad om behandlingsreise på vegne av barnelege: Avklart. 
Enkeltstående hendelse. 

- Leif: Eksempler på dårlig samhandling: 1) Tuberkulosekoordinator pålegger fastlege å ta 
blodprøver. Kommentar fra rådet: Her skal det tas mange prøver etter fast skjema. Fordel for 
pasient å få tatt disse på eget legekontor, så fastlege bør være behjelpelig. Kopi av prøvesvar må 
sendes sykehuset for å sikre framtidig oppfølging. 2) Endokrinolog har henvist til UL, og kopi av 
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resultat går til fastlege. Det er uklart hvem som skal følge opp pasienten. Dette bør framgå klart 
av beskrivelsen. 

 
Forbedringstiltak: 

- Uønskete hendelser må tas opp både på system- og individnivå 

- Fastlegene må noen ganger la hensynet til pasient veie tyngre enn brudd på samarbeidsnormen 
(være serviceinnstilt, ikke «sanksjonere») 

- Ledelsen ved klinikkene har – og må ta - ansvaret for at samarbeidsnormen følges 

- Enklere system for avviksmelding, samt system for dialogmelding, vil avhjelpe 

- Oppfølging må beskrives bedre i epikriser enn å bare vise til nasjonale retningslinjer. Som 
minimum bør det i alle fall lenkes til aktuell retn.linje. 

- Ha et standardformular basert på case knyttet til uønsket samhandling. Skjema fylles ut og 
oversendes avd.overlege. Tilbakemeldinger gjennomgås i Fastlegerådet. 

- Styrke UNN sin faste representasjon i Fastlegerådet. Det er sårbart med bare en 
legerepresentant, som heller ikke har vara. Viktig at en større del av legemiljøet på UNN er 
representert og deltar i dialog i rådsmøtene rundt ulike problemstillinger. 

 
 
Sak 18/20 Samarbeid om ALIS i UNN 
Guri orienterte. ALIS-avtale er vedtatt i OSO. Finansiering av øremerkete stillinger er ikke avklart 
sentralt. Pr. nå må vikariater benyttes. ALIS-kontoret som er i drift i Bodø fra 1.9. vil få i oppgave å 
koordinere ALIS-strømmen i kommunene, og inn mot helseforetakene. UNN har hatt møte med ALIS 
Nord, og vil følge opp behov for kontaktpunkt i UNN, samt avklaring av hvilke enheter som er aktuelle 
for å ta imot ALIS med behov for sykehustjeneste. Oppfølgingsmøte 1.10.20. 
 
Sak 19/20 Fordeling nye LIS 1-stillinger og status arbeid med ny samarbeidsavtale 
Guri orienterte. Arbeidet med ny LIS 1-avtale ble satt på vent pga. Covid-19 men KSU-et har nå 
gjenopptatt aktiviteten. Har som mål å legge fram forslag for OSO des. 20. UNN har fått 14 nye LIS 1, 
sju fra høst 2020 og sju fra mars 2021. Fordeles slik: UNN Tromsø 4, UNN Narvik 2, og UNN Harstad 
1. Kommunefordeling ivaretas av Fylkesmannen og skal være klart senest innen 1.10. 
 
Sak 20/20 Satsing på «Kloke valg» i UNN – ønske om tidlig dialog med Fastlegerådet 
Heidi Høifødt orienterte, se vedlagte presentasjon. Innspill i møtet: 

- Radiologene: Bør gi gode og grundige tilbakemeldinger ved avslag på henvisninger, gjør det 
lettere å få forståelse hos pasient for at undersøkelse er unødvendig. 

- Laboratoriemedisin: Bør avvise rekvisisjoner/ikke ta unødvendige prøver. 

- Mikrobiologen: Ikke analysere prøver hvis ikke klinisk relevant. Heller gi tilbakemelding til 
rekvirent med råd om hva som kan gjøres i stedet. 

- Se til prioriteringsveiledere utarbeidet ifbm. Covid-19? 

- Fastlegerådet bør få komme med innspill videre i prosjektet, f.eks. gjennom e-postrunder. Heidi 
kan også kontaktes direkte på Heidi.Svanoe.H.Hoifodt@unn.no  

- Kan en av PKO-ene gå inn i prosjektet? 
 
Sak 21/20 Gjensidig orientering 
Ikke noe utover det som er sagt i møtet. Kommunene, Fastlegerådet og UNN er jevnlig oppdatert via 
ukentlig statusmøter for Covid-19 situasjonen. 

 
Sak 22/20 Eventuelt 

1) Forslag til nye prosedyrer, for innleggelse og utskrivning av pasienter med colli femoris-fractur 
har vært på høring. Hva er status? Saken settes opp på møtet i september og Ortopedisk 
avdeling innkalles. 

2) UNN ber fastleger henvise i stedet for å skrive internhenvisninger, og begrunner dette med 
kortere ventetid for pasient. Saken settes opp på septembermøtet. 
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