
 

 

Fagråd for fastleger i Troms og Ofoten 

 

 

Referat fra møte i Fastlegerådet  
 

Tid: 27. januar 2021 kl. 13.00 – 15.00 
Sted: UNN Tromsø, PET-senteret, plan 9, møterom G-914 og Skype 
 
Tilstede: 
Faste deltakere: 

- 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 (fra kl. 13.30) 
- Morten Høyer, fastlege Tromsø kommune 
- 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. (til kl. 14. Vara for Hanne K. Aslaksen) 
- Magne Nicolaisen, avdelingsleder Samhandlingsavdelingen UNN 
- Guri Moen Lajord, rådgiver Samhandlingsavdelingen UNN/sekretariat Fastlegerådet 

 
Andre:  

- Sak 05/21: Njål Bjørhovde, prosjektleder og Tordis Høifødt, klinikksjef, Psykisk helse og 
rusklinikken, UNN. 

- Sak 06/21: Ann Kristin Hansen, legespesialist, Ortopedisk avdeling, UNN 
- Sak 08/21: Gunnar Skov Simonsen, avdelingsleder Mikrobiologi og smittevern, UNN, og Ann 

Helen Helmersen, IKT-rådgiver, Forvaltningssenter lab, UNN 

 
Forfall: Kine Østvik, Hans Olav Eriksen og Merete Bergan Svendsen. 

 
Saker: 
 

01/21 Innkalling og dagsorden 
Godkjent. 

 
02/21 Referat fra møte 02.12.2020 – oppfølging: 
- 37/20: Tilbakemelding vedr. endring epikrisemaler (Haakon Lindekleiv). Svar mottatt i 

etterkant av møtet (samme dag), vedr. ønske om et eget punkt i epikrisen med førerkort: 
Journalkomiteen har valgt å ikke innføre dette etter en totalvurdering. Dette er ikke gitt 
en skriftlig begrunnelse. 

- 38/20: Degenerativ menisk, rutiner i UNN, se sak 05/21 i dagens møte. 
- 43/20: Se sak 03/21 i dagens møte. 

 
03/21 Ledsagelse i ambulanse – spørsmål vedr. nytt regningsskjema: Takst utløses 
kun når medisinsk nødvendig: Hva betyr dette i praksis? Hvor er dette hjemlet? 
Meldt av fastleger i Narvik. 
Utsettes grunnet forfall fra representant for området.  
 
04/21 Vedlegg i elektroniske meldinger – når blir det mulig? 
Meldt av Elisabeth Dalgård. 
Svar fra Regionalt forvaltningssenter EPJ: Meldingsstandarden Dialogmelding 1.0. har ikke 
plass til vedlegg. Men dette er et kjent behov og vil bli tilrettelagt med ny standard. Når den 
nye dialogmeldingsstandarden Helsefaglig dialog skal tas i bruk så vil DIPS kunne ta imot 
vedlegg. Innføring for helsefaglig dialog vil skje etter at vi tar i bruk Arena.  
Planen er at DIPS Arena tas i bruk i UNN i november 2021. 
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05/21 Nye arealer psykisk helse og rus UNN Tromsø 
Innledning v/Njål Bjørhovde, og dialog i møtet. Spørsmål sendt ut på forhånd. 
Innspill i møtet: 

- Mer kontroverser rundt selve samhandlingen enn bygningsmasse og plassering. 
- Viktig å bygge ned skiller mellom somatikk og psykisk helse og rus 
- Viktig med god tilgang på akuttplasser og rutiner som ivaretar gode pasientforløp. 

Primærlegene opplever fortsatt akuttinnleggelser er vanskelig, spesielt ved tvang. 
- Viktig å tenke fremtidige behov og endring i tjenesteutøving 
- Se planene i sammenheng med helsefellesskap 

Klinikksjef Tordis Høifødt og prosjektleder Njål Bjørhovde oppfordrer fastlegene til å sende 
tilbakemelding til klinikken om det skisserte tjenestetilbudet framover. Kontaktperson er Njål 
Bjørhovde: Njal.Bjorhovde@unn.no  
 
06/21 Informasjon vedr. indikasjon for kneartroskopi 

 Oppfølging sak 38/20. Se vedlagte presentasjon og oppsummering fra legespesialist Ann 
Kristin Hansen. Ortopedisk avdeling oppfordres til å legge ut informasjon på nettsidene til 
UNN. 
 
07/21 Samarbeidsnormen – evaluering 

 Ved Leif Røssås og Haakon Lindekleiv. Sammenfatning av tilbakemeldinger fra UNN var 
sendt ut med møteinnkallingen. Fra fastlegegruppa er det kommet ei tilbakemelding. For det 
meste dreier det seg om mindre justeringer/oppdateringer i teksten. Sekretariatet går 
gjennom innspill som er kommet, og sender redigert versjon til Leif og Haakon for kontroll. 
Ikke behov for større revisjon nå. 
Spørsmål knyttet til pkt. 5 om blodprøvetaking: Kan UNN-legene fylle ut rekvisisjoner med 
navn på avdeling og ansvarlig lege I DIPS for prøver som skal tas på legekontor, og sende 
disse med pasientene? Haakon Lindekleiv sjekker dette og gir tilbakemelding. 
 
08/21 Prøvesvar fra Mikrobiologen – foreløpig og/eller endelig svar? Hva ønsker 
fastlegene? 

 Meldt av Elisabeth Dalgård. Mikrobiologen v/Gunnar Skov Simonsen og Forvaltningsenter 
lab v/Ann Helen Helmersen deltok på denne saken. 
En del fastleger erfarer at mange foreløpige svar gjør pasientjournalen uoversiktlig og at man 
noen ganger må bla langt tilbake for å finne aktuelle opplysninger. Mikrobiologen erfarer at 
fastlegene har ulike ønsker. Det er mange rekvirenter og ikke mulig å tilpasse utsending av 
prøvesvar til hver enkelt. Er det mulig å finne en felles praksis? Spørsmål og svar: 

- Mulig å sette inn valg om foreløpige svar og endelige svar? Nei, dette er automatisert 
og må i så fall styres manuelt. 

- Er det mulig å fjerne oppdatering på gjenstående analyser? Usikkert om dette da 
også vil berører UNN-interne rekvisisjoner. Ann Helen Helmersen sjekker opp dette. 

- Mulig å skille mellom positive og negative svar? Kan tagges men Mikrobiologen 
ønsker da en avtale om at rekvirent tar ansvar for faglig vurdering og oppfølging. 

- DIPS communicator - hvordan ser dette ut i EPJ hos fastlege? Ligger det muligheter 
der for enklere oversikt?  

Fastlegerådets anbefaling/konklusjon: 
1) Få ferdige svar tilsendt fortløpende og hvis mulig å ta vekk «ikke ferdige» for 

primærhelsetjenesten. Dette må som sagt sjekkes. Hvis «ikke ferdig» også forsvinner 
i UNN må medisinsk fagsjef ta stilling til dette etter (intern høring, juridisk vurdering 
m.m.) 

2) Hvis ikke alt. 1) er gjennomførbart, la det være som i dag, men ta opp muligheter for 
visning og oppsett i fastlegens EPJ med de ulike journalleverandørene. 

3) Foreløpige svar på bakteriell prøve er ikke nødvendig. Avvente utsending av 
prøvesvar til resistensbestemmelse foreligger. 

 
 

mailto:Njal.Bjorhovde@unn.no
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09/21  Eventuelt 
 

Covid 19-vaksinering av pasienter på immunmodulerende/DMARDS 

Meldt fra fastleger i Midt-Troms, som får mange spørsmål fra pasienter om dette. Hva 
anbefaler vi fastleger disse pasientene?    
- Bør immunbehandlingen utsettes? I så fall hvor lenge?  
- eller er det avhengig av DMARDS-dose?  
- Når er det anbefalt å planlegge inn vaksine?   
- Utsette vaksine? Hvor lenge?  
 

Problemstillingen er forelagt revmatologene, nevrologene og kreftlegene i UNN.  

 

Tilbakemelding fra Gunnstein Bakland i møtet på vegne av revmatologene: 

Vaksinerådene er ikke endret. I utgangspunktet ikke farlig å vaksinere, men usikkerhet rundt 

effekt av vaksinen. For pasienter, f.eks. med RA, som gjennomgår behandling hvor B-cellene 

fjernes kan respons på vaksine være så lav at disse uansett er utsatt for alvorlig CV-19 ved 

smitte. For andre pasienter kan vaksine virke godt og gi redusert risiko for alvorlig CV-19.  

Det anbefales ikke å skyve på vaksinetidspunktet, men hos noen kan det være aktuelt å 

utsette neste behandlingsrunde hvis dette er forsvarlig medisinsk sett. Sykepleier ringer 

rundt til aktuelle pasienter. 

 

Det er for øvrig primært ønskelig med nasjonale retningslinjer. Noe finnes på FHIs side 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/, 

men dette er ikke utdypende nok mht. medisinsk faglige vurderinger og gir ikke svar på 

spesifikke problemstillinger. Haakon Lindekleiv tar saken opp med Helse Nord, og formidler 

ønske om nasjonale retningslinjer og veiledning for legene. 
 

Opprinnelig henvendelse og tilbakemeldinger fra nevrolog og kreftlege er sammenfattet i 

eget vedlegg. 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

