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Fagråd for fastleger i Troms og Ofoten 

 

 
 

Møtereferat Fastlegerådet (FLR) 
 

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

 
Tilstede 
Faste medlemmer: 

- Lars Nesje, fastlege, og kommuneoverlege Salangen/Lavangen/Ibestad/Dyrøy 
- Elisabeth Dalgård, medisinskfaglig ansvarlig lege og fastlege i Sørreisa og Dyrøy 
- 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) 
- Stein Widding, rådgiver Samhandlingsavdelingen UNN/sekretariat Fastlegerådet 
- Peter Kalinichenko, fastlege Balsfjord kommune/repr. Tromsø-områdets region 
- Hanne Karen Aslaksen, seksjonsoverlege, Nevro-, ortopedi og 

rehabiliteringsklinikken UNN 
- Andreas Holund, overlege, Psykisk helse og rus-klinikken UNN 
- Kine Raae Østvik, fastlege Narvik kommune 
- Jonas Holte, kommuneoverlege Harstad kommune 

 
Forfall: Merete Bergan Svendsen Hanne M. Frøyshov og Andreas Holund. 

 
Tilstede på sak: 

- Anne Regine Lager, leder Samvalgsenteret UNN - sak 22/21 
- Steinar Pedersen, rådgiver Samvalgssenteret UNN – sak 22/21 
- Trude Giverhaug, legemiddelfaglig rådgiver Fag og kvalitetssenteret UNN – sak 

24/21 
- Majbritt Kragh Ris, prosjektleder Forvaltningssenter Lab UNN – sak 21/21 

 
 
Saker: 
 

Kl.slett Saksnr. Sakstittel 
 

13.00-
13.05 

19/21 Innkalling og dagsorden 
Det er et ønske om å få saksliste sammen med møteinnkalling. 
 

13.05-
13.10 

20/21 Referat 07.04.21 – oppfølgingssaker 
 
07/21: Samarbeidsnormen pkt. 5 om blodprøvetaking, se side 5 
 
14/21: Prikk nr. 2:  
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.  



 

  

 
 

2 

Fagråd for fastleger i Troms og Ofoten 

Oppdatering ved Leif Røssås. 
 
Haakon Lindekleiv informerer.  
Ønske fra fastlegerådet er mottatt og må følges opp intern i UNN. 
Man må ha en intern diskusjon med Samhandlingsavdelingen, UNN. Kommer tilbake til 
saken over sommeren. 
Hvordan UNN-nummer skal distribueres må bestemmes. Forventer en pragmatisk og god 
løsning på dette.  
Samhandlingsavdelingen v/Anne Helen følger dette opp over sommeren. 
 

13.10-
13.35 

21/21 Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester og radiologitjenester (ERL), og 
kopisvar til spesialisthelsetjen. 
MajBrit Kragh, prosjektleder Forvaltningssenter Lab UNN, deltar og innleder på denne 
saken. (Se også vedlagte saksbeskrivelse.)  
 
Dersom sykehuslege skal se rekvisisjon, må det sendes dialogmelding. 
Innspillsrunde fra primærlegene rundt funksjonaliteten i programmet. Majbritt Kragh tar dette 
med seg i det videre arbeidet. 
 

Fastlegerådet UNN 

090621.pptx

 
 

13.35-
14.00 

22/21 Samvalg – fastlegens rolle 
Leder Anne Regine Lager og rådgiver Steinar Pedersen fra Samvalgssenteret deltar og 
innleder på denne saken. 
 
Implementering av samvalg startet i K3K v/ Lindsetmo. 
Prosessen rundt det å være med å bestemme i forhold til beslutning og behandling bør 
starte hos fastlegen. 
Hvordan informere i primærhelsetjenesten (film, roll-up, brosjyrer) 
Hvordan kan Samvalg hjelpe primærhelsetjenesten: 

- Lynkurs i samvalg (helsesekretær) 
- E-læring (leger) 
- Fastlegenytt (leger) 
- Materiell (pasienter) 

 
Hvordan kan Samvalg hjelpe Fastlegerådet? (innspillsrunde) 

- Fastlegens ord veier ikke tungt nok? Pasienten ønsker info fra 
spesialisthelsetjenesten. 

- Bruke ordet Samvalg i epikrise 
- Brosjyre som kan gis fra fastlegen som informasjon 

 
Samvalgsenteret kan sende brosjyrer til medlemmer av fastlegerådet. 
 

14.00-
14.10 

23/21 Hvilke typer saker skal Fastlegerådet behandle? 
Meldt av Haakon Lindekleiv. 
 
Sak trukket. 
 

14.10-
14.30 

24/21 Seponering av blodfortynnende før inngrep (Re-meldt, tidl. sak 06/20) 
Meldt av Elisabeth Dalgård. Trude Giverhaug, legemiddelfaglig rådgiver Fag og 
kvalitetssenteret UNN, deltar under denne saken. 
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Lege som skal gjøre inngrepet som utgjør en blødningsfare må konferere 
hematolog/kardiolog/karkirurg e.l. dersom den selv er usikker i forhold til seponering av 
antikoagulantia før inngrep. 
 
Forøvrig henvises det til at man ellers forholder seg til anbefalingene i «IS-2050 Informasjon 
om warfarin og de direkte virkende perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, 
rivaroksaban og apixaban. Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon». 
 
https://nevrologi.legehandboka.no/imagevault/publishedmedia/7iq7anxj4cdx2salp3tw/58839-
2-warfarin-og-doak.pdf 
 
 
https://relis.no/content/5109/Seponering-av-platehemmere-og-antikoagulantia-for-kirurgi 
 
 

14.30-
14.55 

25/21 Samhandling fastleger og Barne- og ungdomsklinikken (BUK) 
Klinikksjef Elin Gullhav og avdelingsleder Marianne Nordhov fra BUK deltar under denne 
saken. 
 
Ikke møtt. Saken utsettes til høsten 2021. 
 

14.55-
15.00 

26/21 Eventuelt 
 
Fra Morten Høyer: 
Epikriser – noen eldres manglende tilgang til internett. 
Vi får en del klager fra, spesielt, eldre pasienter som ikke har tilgang til internett, Helsenorge 
el.l. UNN sender ikke ut epikrise pr post til pasientene, men viser til at denne finnes  
på Helsenorge.no. Vi får mange henvendelser fra eldre pasienter som sier de har fått 
beskjed om at epikrise sendes til fastlegen, og de ber oss om å skrive ut og sende til dem. 
Dette koster tid og penger, og det er vel også en risiko for at informasjon til pasientene ikke 
når frem dersom de ikke får epikrisen tilsendt. 

 
Mange avdelinger på UNN sender ikke epikriser i papirform. 
Fastlegene kan ikke belastes og forventes å skrive ut og sende ut epikrise i papirform. 

 
Haakon:  
Fastleger kan henvise pasientene til https://unn.no/rettigheter/pasientjournal der det fremgår 
at: 
 
«Du kan be om utskrift av egen journal i forbindelse med besøk på poliklinikk, 
ved utskrivning fra sengepost, eller ved henvendelse til journalarkivet. 

Du må da fylle ut skjema og sende det til journalarkivet i UNN:  

UNN Journalarkivet 
Postboks 22 
9038 Tromsø 

På grunn av personvernet kan du dessverre ikke sende inn forespørselen på e-post.» 

 
Oppfordres til nøye gjennomgang av epikrise sammen med pasienten før utskrivelse, samt 
også bruke forståelig språk i epikrise for pasientens forståelse for hva de har vært igjennom. 
Anmodning fra fastlege om at pasientene spørres ved utskrivelse om de behersker å finne 
epikriser på nett, likeså ved polikliniske konsultasjoner. 

 

https://nevrologi.legehandboka.no/imagevault/publishedmedia/7iq7anxj4cdx2salp3tw/58839-2-warfarin-og-doak.pdf
https://nevrologi.legehandboka.no/imagevault/publishedmedia/7iq7anxj4cdx2salp3tw/58839-2-warfarin-og-doak.pdf
https://relis.no/content/5109/Seponering-av-platehemmere-og-antikoagulantia-for-kirurgi
https://unn.no/rettigheter/pasientjournal
https://www.helsenorge.no/globalassets/skjema/pasientjournal/helse-nord/forespoersel-om-kopi-av-pasientjournal.pdf
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Meldt fra Merete B. Svendsen 
Transport av psykisk syke 
 
Jonas Holte informerer. 
Ventetid på 1-2 dager i forhold til transport. Hvem har ansvaret for pasienten i ventetiden på 
transporten? Gjelder særlig når ambulanse og politi er involvert. 
I Harstad er det informert at innleggende lege er ansvarlig til pas er inne på institusjon. 
Ansvar ligger hos etat som yter helsehjelp.  
 
Kine Østvik – 2 ferske tilfeller i Narvik med lang tid før man får transport. Dette inkluderer 
håndjern, politi og at pas må vente i ikke egnede lokaler.  
Mer utbredt når både politi og ambulanse er involvert. 
Arbeidsgruppe med bl.a. Jonas og Magne Nicolaisen har jobbet med dette. 
 
Haakon Lindekleiv – fra h.dir konkluderes at det er et behov for å jobbe med dette rundt en 
avtale, men at saken krever mer forbehandling før man kan diskutere dette i fastlegerådet.  
Harstad og Narvik utfordres til å finne ut hvor stort dette problemet er. Merete kan redegjøre 
grundigere for problemstillingen.  
 
Det pågår prosesser i RHF dir.møte og kommune og UNN. Ikke en sak for fastlegerådet. 
Ønskelig med en redegjørelse for prosess og framgang på neste møte. Urealistisk å ta dette 
opp i september. Ta opp saken på nytt om et halvt år? 
 
 

 
 
 


