
 

Fagråd for fastleger i Troms og Ofoten 

 
Referat fra møte i Fastlegerådet  
 

Tid: 7. april 2021 kl. 13.00 – 15.00 
Sted: UNN Tromsø, PET-senteret, plan 9, møterom G-914 og Teams 
 

Tilstede: 
- Lars Nesje, fastlege Astafjordlegen og kommuneoverlege Salangen/Lavangen/Ibestad/Dyrøy 
- Elisabeth Dalgård, fastlege og medisinskfaglig ansvarlig lege i Sørreisa og Dyrøy 
- Kine Østvik, fastlege Narvik kommune 
- Merete Bergan Svendsen, fastlege og ass. kommuneoverlege Harstad kommune 
- 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 
- Hanne K. Aslaksen, seksjonsoverlege revmatologi, Nevro-, hud- og revma-avdeling UNN 
- Hanne Frøyshov, avdelingsleder og -overlege Medisinsk avdeling UNN Harstad 
- Andreas Holund, overlege Rusavdelingen, Senter for psykisk helse og rus Ofoten, UNN 
- Guri Moen Lajord, konst. avdelingsleder Samhandlingsavdelingen UNN/sekretariat 

Fastlegerådet 
 

Forfall: Kjell Nysveen og Hans Olav Eriksen. 
 
10/21 Åpning av møtet: Velkommen til nye medlemmer i rådet. Presentasjon. 
Hanne Frøyshov, Andreas Holund og Hanne Karen Aslaksen ble ønsket velkommen som nye 
representanter for UNN i Fastlegerådet.  
 
11/21 Innkalling og dagsorden 
Godkjent uten merknader. 

 
12/21 Referat fra møte 27.01.2021 – oppfølging: 
Sak 07/21: Samarbeidsnormen 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 venter på svar angående dette. 
 
13/21 Samhandling mellom sykehjemsleger og UNN 
Hvordan får vi til best mulige pasientforløp for sykehjemsbeboere ved behov for undersøkelse og 
behandling i sykehuset? 
UNN ønsker å bli bedre mht. koordinering. Hvis henvisninger merkes «sykehjemspasient» kan UNN 
f.eks. sjekke om det er flere henvisn. på samme pasient. Henviser kan også påføre ønsket 
behandlingssted. Hanne Frøyshov tar saken opp med. fagsjef og drøfter forbedringsmuligheter i 
UNN. 
 
14/21  Avdeling for mikrobiologi og smittevern (AMS) har behov for kontaktinformasjon 
Hvordan formidle viktige prøvesvar raskt og direkte til rekvirent? Mulig å ringe et prioritert nummer? 

o Enighet i Fastlegerådet om at det er ok å bruke prioritert nr. (ø-hjelpsnummer). 
Samhandlingsavdelingen utarbeider liste med ø-hjelpsnr. til hvert legekontor og distribuerer i 
UNN. Listen kan benyttes både av AMS og øvrige avdelinger ved behov.  

o Fastlegene ønsker liste med tlf.nr til vakthavende leger i UNN. Guri Lajord innkaller Haakon 
Lindekleiv og Leif Røssås for å se på mulige løsninger. 



Møtereferat 07.04.2021 Fastlegerådet i Troms og Ofoten 

 
15/21  Gode henvisninger og felles praksis for oppfølging av somatisk helse og levervaner for 

pasienter i pakkeforløp psykisk helse og rus – oppfølging av sak 35/20 
 OSO har bedt Fastlegerådet følge opp dette arbeidet. Lars Nesje har deltatt i et arbeidsutvalg 

sammen med repr. fra PHR-klinikken. Ønske om tilbakemelding på utsendte dokumenter. 
Innspill som formidles tilbake til arbeidsutvalget: 

o Ulike fagsystemer vanskeliggjør arbeidet med å lage maler, er opp til leverandørene. En 
vanlig tekstmal, f.eks. i form av momentliste, som kan kopieres inn i henvisninger er en bedre 
løsning. 

o Infodoc-leverandøren vurderer å ta henvisning pakkeforløp inn som mal 
o Vanskelig å etablere en felles praksis for oppfølging somatisk helse og levevaner. 
o Innen TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) er inntrykket at somatiske 

helseutfordringer blir godt ivaretatt. Noe mer utfordrende innen psykisk helse med f.eks. 
«svingdørspasienter», noen motsetter seg undersøkelse osv. 

o Generelle råd og momentliste til den gode henvisning bør legges ut på unn.no 
Lars Nesje og Andreas Holund jobber videre med saken på vegne av Fastlegerådet. 
Samhandlingsavdelingen ber fagrådgiver i Psyk. helse og rusklinikken innkalle til møte. 
 
16/21  Rutiner for bestilling av ambulanse og annen transport – ikke godt nok kjent i UNN? 
Flere fastleger opplever å bli bedt om å bestille transport. Medisinsk fagsjef vil følge opp eksempel 
som ble nevnt i møtet (Infeksjonsmedisin). I utgangspunktet er det gode rutiner i UNN. For å 
fortløpende kunne følge opp rutinebrudd målrettet bes fastlegene om å melde fra til Haakon 
Lindekleiv eller Guri Lajord hvilke avdelinger det gjelder. 
 
17/21 Orientering fra medlemmene 

o Det er nå mulig å søke i alle tidligere referater fra møtene i Fastlegerådet. Søk gjøres fra 
denne siden: https://unn.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegeradet 

o Helsefellesskapet Troms og Ofoten etableres formelt 22. april 2021. Fastlegene skal være 
representert på alle nivå. Legeforeningen oppnevner repr. To fastlegerepr. vil få stemmerett i 
Strategisk samarbeidsutvalg (nivå 2). 

 
18/21 Eventuelt 

o Epikriser som knyttes til tidligere kontakt 
Skal teknisk kunne knyttes til aktuell hendelse. Årsak kan være at UNN-legene rett og slett 
velger feil kontakt i DIPS. Usikkert hva som er omfanget. Konkrete eksempler framover bes 
sendt til Guri Lajord, som videreformidler til med. fagsjef for oppfølging. 
 

o Dialogmeldinger, kjøreregler og erfaringer så langt 
Svært gode erfaringer til nå, spesielt etter at systemet er mer innarbeidet i UNN. Dersom 
UNN-leger får dialogmeldinger de ikke kan ta stilling til (f.eks. uten nærmere informasjon om 
klinikk osv.), bør de sende svar tilbake med beskjed om nettopp dette. 
 

o Manglende utstedelse av attest pga. dårlig legedekning i UNN 
Fastlege i Harstad ble bedt om å finne løsning. Dette skal ikke overlates til fastlegene å ordne 
opp i. Enkelthendelser som dette kan meldes til Samhandlingsavdelingen. 

 
 
Neste møte er 9. juni. Saker kan meldes til guri.moen.lajord@unn.no 
Forslag til sak: Fastegerådet bør drøfte hvilke saker som er relevant å ta opp i møtene. 

https://unn.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegeradet
mailto:guri.moen.lajord@unn.no

