
 

 

Fagråd for fastleger i Troms og Ofoten 

 

Referat fra møte i Fastlegerådet 
 

Tid: 09.09.2020 kl. 13.00–15.00 
Sted: UNN Tromsø, PET-senteret, plan 9, møterom G-921, Skype og telefon 
 
Tilstede 
Faste deltakere: 

- Merete Bergan Svendsen, fastlege og ass. kommuneoverlege Harstad kommune 
- Kine Østvik, fastlege Narvik kommune 
- Lars Nesje, fastlege, og kommuneoverlege Salangen/Lavangen/Ibestad/Dyrøy 
- Elisabeth Dalgård, medisinskfaglig ansvarlig lege og fastlege i Sørreisa og Dyrøy 
- Kjell Nysveen, fastlege og kommunelege 1 Kvænangen kommune 
- Morten Høyer, fastlege Tromsø kommune 
- Hans Olav Eriksen, kommuneoverlege og leder av legetjenesten i Balsfjord og Storfjord 
- Leif Røssås, fastlege Tromsø kommune, praksiskonsulent (PKO)/PKO-leder i UNN/leder 

Fastlegerådet 
- Haakon Lindekleiv, medisinsk fagsjef UNN (til kl. 13.30) 
- Magne Nicolaisen, avdelingsleder Samhandlingsavdelingen UNN 
- Guri Moen Lajord, rådgiver Samhandlingsavdelingen UNN/sekretariat Fastlegerådet 

 
Andre: 

- Fra EPJ Forvaltning UNN møtte rådgiver Anne Berit N. Paulsen og rådgiver Trine Lise 
Hansen på sak 25/20 

- Fra Ortopedisk avdeling UNN møtte avdelingsleder Karl Ivar Lorentzen og seksjonsleder May-
Liss Johansen på sak 29/20 

 
Sak 23/20 Innkalling og dagsorden 
Godkjent. 
 
Sak 24/20 Godkjenning av referat fra møte 10.06.2020 
Godkjent. 
 
Sak 25/20 Behov for oversikt over avdeling/poliklinikk som sikrer at henvisninger sendes til 
riktig adressat i NHN 
For fastlegene er det noen ganger vanskelig å finne riktig adressat for henvisninger i UNN. Bruker mye 
tid på å finne ut av dette og ønsker en enkel oversikt/informasjonsside på nett som viser hvor henv. 
skal sendes. EPJ Forvaltning presiserer at henv. skal til fagområde, ikke enhet. UNN ruter selv henv. 
til riktig enhet. Det er enighet om at det likevel vil være noe usikkerhet, f.eks. ved sykelig overvekt, 
håndkirurgi, småkirurgi. 
Løsning: Fastlegene gir Samhandlingsavdelingen beskjed om aktuelle tilstander. UNN lager oversikt 
som legges på samhandlingssiden. Når liste er klar til publisering lages det også nyhetssak i 
Fastlegenytt. 
 
Sak 26/20 Kort oppfølging diverse saker fra tidligere  

- Sak 46/19: Ledsagelse i ambulanse - takstregulering og forsikringsordning. Fortsatt uklart. 
Takstreg. et nasjonalt spørsmål men Helse Nord skulle følge opp. Samhandlingsleder sjekker opp, 
bl.a. med jurist. Skjema for fakturering rettes opp ila. neste uke. Sendes på e-post når klart. 
Oppdatert skjema vil etterhvert også finnes her: https://unn.no/seksjon-
avdeling/documents/avdelinger/ambulanseavdelingen/lege%20ledsagelse%20med%20amb%20un
n%202015.pdf  
Ambulanseavdelingen stiller i Fastlegerådets møte 2.12.20 for dialog om samhandling. 

- Sak 06/20: Standardskriv for informasjon til pasienter og fastleger om medisinendringer før 
kirurgiske inngrep. Status ukjent. Sekretariatet sjekker opp med medisinsk fagsjef. Tilbakemelding 
etter møtet: Dette er tatt opp internt. Vi har ikke lykkes å etablere et omforent standardskriv i UNN, 
men problemstillingen ble diskutert blant annet med legemiddelkomiteen og RELIS. Trude 
Giverhaug ved RELIS sammen med en av kardiologene våre utarbeidet en artikkel om seponering 
av platehemmere og blodfortynnende som ble publisert 8.6.20. Vi har også løftet problemstillingen 
til Helsedirektoratet og Helse Nord. Et slikt standardskriv bør gjelde nasjonalt. 

https://unn.no/seksjon-avdeling/documents/avdelinger/ambulanseavdelingen/lege%20ledsagelse%20med%20amb%20unn%202015.pdf
https://unn.no/seksjon-avdeling/documents/avdelinger/ambulanseavdelingen/lege%20ledsagelse%20med%20amb%20unn%202015.pdf
https://unn.no/seksjon-avdeling/documents/avdelinger/ambulanseavdelingen/lege%20ledsagelse%20med%20amb%20unn%202015.pdf
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Sak 27/20 UNN ber fastleger henvise i stedet for å skrive internhenvisninger 
Oppgaveoverføringen begrunnes med kortere ventetid for pasienten. Er det slik at internhenvisninger 
ikke skal rettighetsvurderes og gir ventelistegaranti? Problemstillingen forelegges jurist i UNN, og 
saken følges opp i neste møte. Det vises også til Samarbeidsnormen for leger, pkt. 9. som tydeliggjør 
oppgave- og ansvarsfordeling. Legene oppfordres til å melde avvik ved normbrudd.  
 
Sak 28/20 Er det mulig å få inn «Vurdering ift. førerkortforskriftens helsekrav» i epikrisemalene 
på UNN? 
Ønskelig med et slikt felt som en påminning til UNN-legene når pasientens tilstand tilsier at dette er 
nødvendig, f.eks. ved søvnapné. Spørsmålet må forelegges medisinsk fagsjef. Sekr. følger opp. 
Tilbakemelding etter møtet: Epikrisemalene er utarbeidet felles for Helse Nord. Denne 
problemstillingen gjelder i et mindretall av tilfellene og vi vurderer det som ikke nødvendig å legge 
dette til. Vi har ikke funnet at dette er et punkt i epikriser i andre helseregioner. Denne vurderingen må 
gjøres for de pasientene det gjelder. Tilbakemeldingen er at vurderinger relatert til førerkort ivaretas 
godt i de avdelingene der man i størst grad har denne problemstillingen (f.eks. hjertemedisin og 
nevrologi) 
 
Sak 29/20 Samhandling med Ortopedisk avdeling 

1. Status ny prosedyre for FCF-pasienter til/fra UNN Tromsø: Ikke igangsatt. Må ses videre på mht. 
finansiering og arealer. Ort. avd. er glad for innspillene som kom fra fastlegene, som bl.a.  
påpeker at fastlegene ikke bør by-passes og at bruk av ØHD-senger til utskrivningsklare 
pasienter bryter med retningslinjene. Ort. avd. vil gjerne kommunisere med legetjenesten i 
kommunene ifbm. med prosjekter og tjenesteutvikling, men det er utfordrende å finne de riktige 
kanalene. UNN oppfordres til å bruke Fastlegerådet, som nås via sekretariatet/Samhandlingsavd. 

2. Klargjøring av opptaksgrenser/ruting ortopediske pasienter i UNN-området: Ort. pasienter rutes 
utfra flere kriterier; som hovedregel geografi (nord-sør) og funksjonsdeling lokalsykehus, men 
også kapasitetshensyn, faglig kompleksitet, pasienttilstand og transportmuligheter kan påvirke. 
Dermed vil ikke grensene være konstant til enhver tid.  

3. Rutiner for fjerning av gips før avsluttende røntgen, og informasjon til pasientene: Fastlegene ser 
behov for at pasienter som skal fjerne gips før rtg. får beskjed om å gjøre dette på legekontoret i 
forkant. Dette gjelder der rtg. tas på DMS. Avd. leder Ort. avd. ser slik informasjon som en god 
idé og forespørselen tas med til seksjonsleder kontortjenesten i Ort. avd.  

 
Øvrig informasjon fra avdelingsleder Ortopedisk avdeling: 

- DMS på Finnsnes skal prøve ut ny modell tilsv. DMS Sonjatun for avstandsoppfølging vha. 
bildediagnostikk (rtg. og CT). Innebærer oppgaveglidning hvor sykepleier er tilstede lokalt og 
utfører undersøkelser og forestår behandling, f.eks. gipser, under veiledning fra ortoped. 

- Det er startet et utviklingsarbeid i K3K-klinikken og NOR-klinikken, hvor en ser på 
funksjonsfordeling utfra diagnose/problemstilling. Ønsker å spisse kompetansen.  

- Det jobbes med å få på plass et ortopedisk vaktskift ved UNN Narvik. 

- Fastlegerådet vil bli orientert, og eventuelt involvert som «høringsinstans» 
 
Sak 30/20 Gjensidig orientering 
Samhandlingsavdelingen: Samh.leder orienterte om pågående prosess for å etablere helsefellesskap. 
Fastlegene skal være representert på alle nivå. I UNN-området er det nedsatt ei arbeidsgruppe. Det er 
sendt invitasjon, bla. til alle kommuneoverlegene, til partnerskapsmøte 22. april. Se vedlegg. 
Fastlegerådet består sannsynligvis som et faglig samarbeidsutvalg. Flere forhold må avklares, f.eks.: 

- Oppnevning av representanter, bl.a. fastleger – hvem, hvordan? 

- Kostnadsdekning, bla. avlønning fastlegerepresentanter (foruten noe tilskudd til etablering av 
kommunale sekretariat følger det ikke med statlige midler) 

- Organisering og struktur alle nivå, bl.a. sekretariatsfunksjoner 
Fastleger oppfordres til å sette seg inn i helsefellesskapsordningen. For generell info se 
https://www.helsedirektoratet.no/tema/helsefellesskap . Info om lokal prosess i UNN-området vil 
formidles til Fastlegerådet gjennom møter, referat fra OSO m.v. 
 
Midt-Troms: Etterlyser svar ang. drosjetransport av pasienter med Covid 19-mistanke. 
Samhandlingsleder har vært i kontakt med Pasientreiser vedr. dette. Helse Nord har ute anbud og 
taxi-ordning iverksettes så snart avtale er landet. Prosessen er noe forsinket, men snarlig løsning 
forventes. 
 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/helsefellesskap
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Sak 31/20 Eventuelt 
Samhandling innen psykisk helse og rus: «Oppskrift» for ø-hjelpsinnleggelser er ikke kommet (jfr. sak 
04/20). Sekretariatet etterspør hos klinikksjef. Fastleger og legevaktsleger opplever fortsatt 
samhandlingsutfordringer ifbm. akuttinnleggelser. 
 
Hva er status for innføring av dialogmelding lege: Er ila. sommeren innført på Helgeland og i 
Finnmark. Status for UNN er etterspurt hos Helse Nord IKT og internt i UNN. 
Se også: https://helse-nord.no/digitale-pasienttjenester/digital-dialog-mellom-fastlege-og-spesialist-
innfores-pa-helgelandssykehuset 

https://helse-nord.no/digitale-pasienttjenester/digital-dialog-mellom-fastlege-og-spesialist-innfores-pa-helgelandssykehuset
https://helse-nord.no/digitale-pasienttjenester/digital-dialog-mellom-fastlege-og-spesialist-innfores-pa-helgelandssykehuset

