
 

 

Fagråd for fastleger i Troms og Ofoten 

 
Referat fra møte i Fastlegerådet  
 

Tid: 2. desember 2020 kl. 13.00 – 15.00 
Sted: UNN Tromsø, PET-senteret, plan 10, møterom G-1014 og Skype 
 
Tilstede: 
Faste deltakere: 

- Jonas Holte, kommuneoverlege Harstad kommune (vara for Merete B. Svendsen) 
- 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 Balsfjord/Lyngen/Storfjord 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 og senterleder Fag- og kvalitetssenteret UNN 
- Gunnstein Bakland, overlege Nevro/hud/revma.avd. (vara for Hanne K. Aslaksen) 
- Magne Nicolaisen, avdelingsleder Samhandlingsavdelingen UNN 
- Guri Moen Lajord, rådgiver Samhandlingsavdelingen UNN/sekretariat Fastlegerådet 

 
Andre:  

- Sak 43/20: Per Øivind Sørgård, avd.leder Ambulanseavdelingen, Lars-Jøran Andersson, 
avd.overlege Ambulanse, og Søren Stagelund, avd.overlege AMK. 

 
 
Sak 32/20 Innkalling og dagsorden 
Godkjent uten merknad. 

 
Sak 33/20 Godkjenning av referat fra møte 09.09.2020 
Godkjent uten merknad. 
 
Sak 34/20 Kort oppfølging diverse saker fra tidligere 
- Sak 46/19 Ledsagelse i ambulanse - takstregulering og forsikringsordning. Se sak 43/20. 
- Sak 28/20 Førerkortvurdering i epikrisemal. Se sak 37/20. 
- Sak 31/20 Samhandling ved innleggelser psykisk helse og rus v/sekretariatet. 

Fastlegerådet ble tidligere forespeilet kortfattet beskrivelse av framgangsmåte og 
kontaktlinjer ved akutte innleggelser. Denne er ikke kommet og klinikken har fått 
påminnelse men ikke svart. Sekretariatet etterlyser på nytt. 

 
Sak 35/20 OSO-sak pakkeforløp psykisk helse og rus 
OSO har bedt Fastlegerådet i samarbeid med representanter fra UNN jobbe videre med å 

- etablere en felles henvisningspraksis til pakkeforløp psykisk helse og rus 
- i samarbeid med representanter fra UNN foreslå felles praksis for oppfølging av 

somatisk helse og levevaner for pasienter innen pakkeforløp for psykisk helse- og rus.  

Et lite arbeidsutvalg bestående av Lars Nesje og representant fra Psyk. helse og rusklin. ser 
nærmere på denne bestillingen og kartlegger hva som er gjort til nå. Samhandlingsavd. 
innkaller til første møte. 

 
Sak 36/20 Samarbeidsnormen ett år etter – evaluering 
Evaluering utsettes til nyåret. Det er behov for innhenting av erfaringer blant legene. Haakon 
Lindekleiv har sendt henvendelse til legene i UNN. Sekretariatet sender til fastlegene via 
repr. i Fastlegerådet. Svarfrist settes til 15. januar. 
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Sak 37/20 Er det mulig å få inn «Vurdering ift. førerkortforskriftens helsekrav» i 
epikrisemalene på UNN?  
Ønsker om dette samt andre endringer er sendt til journalkomiteen. Tilbakemelding gis på 
neste møte i Fastlegerådet. 
 
Sak 38/20 Degenerativ menisk – informasjon fra Diakonhjemmet sykehus. Har UNN 
tilsvarende retningslinjer? https://diakonhjemmetsykehus.no/fag-forskning-og-innovasjon/for-fastleger-og-andre-

henvisere/hva-skal-vi-gjore-med-degenerativ-menisk 

Ortopedisk avd. inviteres til neste Fastlegerådsmøte for å presentere forslag til info.skriv om 
- hvilke pasienter er det indikasjon for å henvise til kneartroskopi? 
- hva henvisningen skal inneholde: beskrivelse av symptomer, undersøkelser etc. 

 
Sak 39/20 Isotretinoinforskrivning hos fastlege – behov for informasjon og veiledning 
Hudavdelingen har gitt tilbakemelding om at det jobbes med skriftlig informasjon som skal 
vedlegges polikliniske notat og epikrise. Tas i bruk så snart det er ferdigstilt. 
I møtet kom det forslag om at UNN legger informasjon om dette og andre relevante 
behandlinger ut på internett. Samhandlingsavdelingen ser nærmere på muligheter. 
 
Sak 40/20 Aclasta – anmodning om tilbakeføring av ikke-godkjent oppgaveoverføring. 
Samhandlingsavdelingen har mottatt forslag om at Aclasta-behandling overføres til 
fastlegene formelt. (Har siden 2012 vært utført på mange av legekontorene i UNN-området, 
men oppgaveoverføringen er ikke behandlet etter saksgang vedtatt i OSO.) 
Fastlegerådets anbefaling: Forslaget oppfyller fastsatte kriterier og aksepteres for videre 
prosess. Utvalget som skal gi innstilling til OSO bes om at det bl.a. kartlegges omfang, 
praktiske utfordringer (lokaliteter og personell), og behov for lokale tilpasninger. 
 
Sak 41/20 Nevromuskulær sykdom og registrering av kritisk informasjon i kjerne-
journal – er dette å anse som oppgaveoverføring til fastlege? 
Nevromuskulært kompetansesenter har web-side med informasjon til pasienter og pårørende 
hvor det står at en kan be sin fastlege registrere diagnosen som kritisk informasjon i 
kjernejournal. Pasienten kan også skrive ut og ta med eget kjernejournalskriv om aktuell 
diagnose til fastlegen. Dette er av noen blitt oppfattet som ikke avtalt oppgaveoverføring til 
fastleger. «Høringsrunde» på e-post gjennomført i Fastlegerådet, med ulike tilbakemeldinger. 
 
Teksten på web-siden sier at fastlege eller behandlende lege må registrere opplysningene. 
Fastlegerådet konkluderer derfor med at det er et felles ansvar. Dersom pasienten ber sin 
sykehuslege eller fastlege registrere i kjernejournal, skal legen imøtekomme dette. 
 
Sak 42/20 Helse Nord IKT og utrulling av tjenesten dialogmelding mellom leger 
Det har i noen tilfeller vist seg at informasjon til kommunene fra Helse Nord/Helse Nord IKT 
kan bli bedre, og RHF-ets oversikt over samhandlingsstrukturene/primærområder ikke alltid 
er god nok. Fastlegerådet mener Helse Nord med underliggende avd. må forholde seg også 
til kommunene, ikke bare HF-ene, i prosesser som innbefatter primærhelsetjenesten. 
 
Sak 43/20 Samhandling med Ambulansetjenesten og AMK 
I møtet ble det drøftet ulike samhandlingsutfordringer. Kommunikasjons-aksen AMK, 
ambulanse, legevaktsentral, legevakt og /eller legekontor bør ses nærmere på. Probl.still. 
bringes inn for AMK-ledelsen for vurdering mot eksisterende komm.prosedyrer. 
 
Avviksmeldinger viser at legevaktsleger noen ganger føler seg overprøvd av og havner i 
diskusjon med ambulansepersonell eller AMK. Kan være utfordrende spesielt for ferske 
leger. Ambulansepersonell melder en del tilfeller hvor legevaktslege/fastlege ikke blir med på 
utrykning selv om meldingen i utgangspunktet tilsier behov for lege på stedet. Kan 
videoløsning være et alternativ? 
 

https://diakonhjemmetsykehus.no/fag-forskning-og-innovasjon/for-fastleger-og-andre-henvisere/hva-skal-vi-gjore-med-degenerativ-menisk
https://diakonhjemmetsykehus.no/fag-forskning-og-innovasjon/for-fastleger-og-andre-henvisere/hva-skal-vi-gjore-med-degenerativ-menisk
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Forslag tiltak for god samhandling: 
- Tydelig aksjonsledelse 
- AMK styrer kommunikasjonen 
- Lege på stedet gjør faglige vurderinger 
- Den som er hos pasienten må ta beslutninger, eventuelt med faglig støtte fra distanse 
- Hvis fastlege/LV-lege vil ha inn pasienten til legekontor skal dette etterkommes så 

langt som mulig. Men OBS hastegrad. Ved tvil skal høyeste behandlingsnivå velges, 
men også vurdere avstand og værforhold vs. tid før legetilsyn/-behandling. 

- Jevnlig kontakt mellom tjenesteutøverne i den akuttmedisinske kjeden 
- Bruke den nyopprettete tjenesten for dialogmeldinger aktivt 
- Ta opp enkelthendelser direkte og umiddelbart med AMK- og/eller amb.ledelsen 
- Melde saker til Fagråd for trygg akuttmedisin når aktuelt (f.eks. systemnivå) 

 
Oppfølging sak 46/19 vedr. takstreg. og forsikring for primærlege som ledsager pasient i 
ambulanse: 

- (Takstregulering: Ble ikke tid til dette. Skjema er oppdatert og ligger på unn.no, men 
det er reist spørsmål om tolkning fra fastleger i Narvik. Settes derfor opp på neste 
møte.) 

- Forsikring: Primærlege er forsikret av egen arbeidsgiver. UNN sitt personell er 
forsikret av helseforetaket. Ved trafikkulykke hvor ambulansebilen selv er involvert 
gjelder vanlig obligatorisk ansvarsforsikring for bil. 

 
Sak 44/20 Møteplan 2021 
Som utgangspunkt berammes 5 møter á 2 timer - kl. 13-15, på følgende datoer: 27. januar, 
7. april, 9. juni, 8. september og 17. november. Sekretariatet sender kalenderinnkalling. 
 
Saksmengden til Fastlegerådet har siste året vært økende, og rådet skal utvides (se sak 
45/20). På neste møte bør det drøftes om det er behov for å utvide møtetiden, begrense 
sakslista, eller avholde oftere møter. 
 
Sak 45/20 Orientering om endring av UNN sin representasjon i Fastlegerådet 
Ledelsen ved UNN har besluttet å utvide sin faste representasjon i Fastlegerådet med leger 
fra hhv. NOR-klinikken (Nevro/ortopedi/rehab), Medisinsk klinikk og K3K 
(Kirurgi/kreft/kvinnehelse), samt UNN Harstad og UNN Narvik, totalt fem personer. 
Førstnevnte klinikk har oppnevnt seksjonsoverlege Hanne Karen Aslaksen fra Nevrologisk, 
hud- og revmatologisk avdeling. Øvrige nye UNN-representanter forventes å være klar til 
første møte i 2021. 

 
Sak 46/20 Eventuelt 
Ingen saker. 


