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REFERAT FRA MØTE  I  SAMHANDLINGSUTVALGET  MED  
PRIMÆRLEGETJENESTEN  -  01.02.18 

 
 

Tilstede på møtet: 
Direktør Finn Henry Hansen (Helse Nord RHF), fastlege/kommuneoverlege Mona 
Søndenå (Sør-Varanger kommune/foretaksområde Finnmark), seksjonsleder 
samhandlingsavdelingen UNN Magne Nicolaisen, leder for samhandlingsavdelingen 
Leif Arne Asphaug-Hansen (Finnmarkssykehuset), leder av samhandlingsavdelingen 
Steinar Pleym Pedersen (Nordlandssykehuset HF), praksiskoordinator/fastlege 
Helgelandssykehuset Anita Husveg, kommuneoverlege Frode Risdal (Harstad 
kommune/foretaksområde UNN) på skype, legeforeningens regionsutvalg nord Paul 
Olav Røsbø, rådgivende lege i samhandlingsavdelingen Nordlandssykehuset Erik 
Martinsen, medisinsk rådgiver Raymond Dokmo (Helse Nord RHF), 
praksiskoordinator/fastlege UNN Leif Røssås. 
 
 
 
Forfall: 
Praksiskoordinator/fastlege Tina Ollila Uglebakken (Finnmarkssykehuset) – har 
permisjon, Knut Roar Johnsen samhandlingssjef i Helgelandssykehuset 
 
 
 
Øvrige inviterte: 
Lena Artnzen, rådgiver i samhandlingsavdelingen NLSH, Marion Celius helse- og 
omsorgssjef Hadsel og nestleder i OSO Nordlandssykehuset 
 

 
Oppsummering og oppfølgingspunkt fra møtet i dag 01.02.18: 

 

 Innspill fra medlemmer av samhandlingsutvalget til skjema for 
innhenting av opplysninger fra kommunene sendes Leif Arne innen 
08.02.  

 Finn Henry utarbeider ingress/innledning til spørreskjemaet til 
kommunene. Er allerede gjort og deretter forbedret av Magne N.   

 Frode utarbeider forslag spørsmål vedrørende rehabilitering, evt. andre 
omsorgstjenester som bør være med i spørreskjemaet. 

 Finn Henry sender ut rapport fra NSDM om fastleger og rekruttering, 
når denne foreligger. Birgit Abelsen inviteres til et senere møte i 
samhandlingsutvalget for å gjennomgå de funn som er gjort. 

 Samhandlingslederne lager sak til OSO med tanke på å etablere 
arenaer mellom fastleger og sykehusleger hvor  bl.a. henvisninger og 
epikriser drøftes, der slike arenaer ikke eksisterer. 

 Samhandlingslederne utarbeider felles sak til alle OSOene om kortsiktig 
løsning for avvikshåndtering: totrinns innlogging, evt. annen innlogging 
dersom dette er mulig. Kommersielle aktører har ulike løsninger. 

 Det inviteres til høringsseminar på Linken konferansesenter i Tromsø 
04.04.18 for leger. Dette for å få innspill fra fastleger og 
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kommuneoverleger/samfunnsmedisinere til utviklingsplan for Helse 
Nord. Paul Olav søker om godkjenning i henhold til spesialistregler i 
allmenn- og samfunnsmedisin. Program antas ferdig medio denne uke. 

 Det ble reist spørsmål om hvorvidt veksten i spesialisthelsetjenesten 
har vørt større enn i kommunehelsetjenesten de siste år. Ferske tall fra 
Helsedirektoratet viser at den langsiktige veksten de siste 5-6 år har 
vært klart størst i kommunehelsetjenesten (15 versus 10 prosent 
realvekst), men at veksten var størst i spesialisthelsetjenesten mellom 
2015 og 2016.  

 
 
 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent med merknader om endring av rekkefølge på dagsorden fra Magne. 
 
 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Godkjent uten merknader bortsett fra at det viste seg at feil versjon av referatet 
fra forrige møte var sendt ut. Magne sender ut korrekt versjon senere i dag.  
 
 

3. Oppfølgingspunkt fra forrige møte 07.12.17 
(Hva som er gjort står i kursiv.) 

 Paul Olav (og evt. Mona) jobber videre med å få tak i mailadresser til 
gruppeledere for allmennmedisinske veiledningsgrupper. Paul Olav har 
kontaktet legeforeningene i Nordland, Troms og Finnmark. 

 Finn Henry utarbeider skisse til program for konferanse i Tromsø ultimo 
februar for å diskutere innspill fra fastleger og samfunnsmedisinere til 
utviklingsplan som Helse Nord nå jobber med. Paul Olav og Mona tar 
utgangspunkt i denne skissen for å søke om godkjenning for spesialitet 
i allmenn- og samfunnsmedisin. Program foreligger i utkast, og dato er 
fastsatt til 4. april 2018bestemt, jfr. punkt 10 i dagens møte. 

 Samhandlingsledere i Nordlandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset 
HF jobber videre med å videreutvikle og harmonisere mellomløsning for 
avvikshåndtering, med utgangspunkt i nåværende Questback-løsning 
ved de to institusjonene. Valg av fremtidig, langsiktig løsning – enten 
det blir gjennom oppdatert Docmap eller gjennom dialogmelding – bør 
avklares i løpet av 2018-2019. Denne saken ble drøftet på dagens 
møte i samhandlingsutvalget, jfr. punkt 9. 

 Det arbeides videre med foreliggende utkast til kartleggingsmal som 
grunnlag for arbeidet med ivaretagelse av samhandlingsfeltet i 
Utviklingsplanen for Helse Nord. Hovedansvarlig: samhandlingslederne 
med Magne Nicolaisen som leder/samordner. Finn Henry skriver en 
innledende ingress til malen. Skjemaet ble gjennomgått på dagens 
møte i samhandlingsutvalget, jfr. punkt 6. Innspill til forbedringer 
forventes denne uke.  

 Nasjonalt Senter for distriktsmedisin (NSDM) er engasjert for å 
kartlegge rekrutteringsutfordringer i allmennlegetjenesten i Nord-Norge 
og for å bistå i bearbeidelsen av den kartlegging som skjer i tilknytning 
til arbeidet med Utviklingsplanen.   
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4. Redegjørelse for møtet mellom Helse Nord RHF og samhandlingslederne 
Referat fra siste møte mellom Helse Nord RHF og samhandlingslederne i 
helseforetakene ble sendt samhandlingsutvalget sammen med innkallingen til 
dagens møte – til orientering. Referatet ble ikke drøftet i dagens møte. Finn 
Henry orienterte om at disse møtene holdes ca. Hver 6. Uke. 

 
 
5. Redegjørelse for møtet i Regionalt samarbeidsutvalg 22. januar. 

Kort referat fra fra møtet i Regionalt samhandlingsutvalg (med KS) fra Finn 
Henry. Hovedpunktene på møtet var: 
- Demografiske utviklingstrekk 2017- 2035 i Norge, Helse Nord, HF-

områdene/lokalsykehusområdene i nord og kommunene – oppdatering av 
omsorgsbelastninger justert for uføretrygdede. Dette gjør forsørgerbrøken 
ytterligere ”forverret”. Dette hadde Helseministeren som ett av 
hovedoppslagene i sin sykehustale i januar i år. 

- Demografisk utvikling i nord – behov for kartlegging av utfordringer og tiltak 
i kommunale helse- og omsorgstjenester. 

- Birgit Abelsen redegjorde for prosjektet om fastleger og rekruttering i Nord-
Norge. 

- Bedre håndtering av samhandlingsavvik. 
- Rekrutterinsutfordringer i kommunale pleie- og omsorgsyrker (KS Monitor). 
 
Nyttig møte, men kommunesektoren v/KS evner fortsatt i begrenset grad å 
forberede egne saker. Dette er fortsatt en stor utfordring. Det hadde videre 
vært ønskelig at KS i større grad kunne være et formidlingsorgan overfor 
kommunene enn tilfellet er i dag. Dette må være noen av evalueringskriteriene 
når dette forum skal evalueres. Spørsmålet kan reises om ikke OSO-lederne 
burde vært inkludert i dette organet, for dermed å legge til rette for 
gjennomgående representasjon – og samtidig kople forbindelsen mellom 
nivåene bedre. 
 

 
6. Prosess og skjema for innhenting av data om kommunale helse- og 

omsorgstjenester i de enkelte OSO-områder v/Leif Arne 
Leif Arne presenterte forslag til et skjema for kartlegging av status, behov og 
utviklingsplaner innen kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette er en 
undersøkelse der det er lagt opp til en kartlegging av status og planer for 
helse- og omsorgstjenestene i alle kommuner i Nord-Norge. Arbeidet inngår 
som en del av premissgrunnlaget for den pågående utarbeidelse av ny 
utviklingsplan for Helse Nord. Utvalget gikk gjennom det utarbeidete skjemaet 
både generelt og punkt for punkt, og kom med en rekke innspill til forbedringer 
og justeringer av det skjema som skal ligge til grunn for kartleggingen. Det var 
ellers enighet om at skjemaet måtte ledsages av en innledende ingress der det 
ble redegjort for formålet med kartleggingen. Blant andre viktige innspill 
nevnes: manglende fokus på rehabilitering, for konservativt/institusjonsfokus i 
spørsmålsstillingen, for lite intensjonsdybde i spørsmålene knyttet til 
velferdsteknologi (burde listet ulike tjenester), og manglende spørsmål om  
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hvilke forventninger kommunene har til lokalsykehusene mht kompetanse, 
veiledning og andre samhandlingstiltak. . 

 
Videre håndtering: Førstkommende mandag skal det være møte i 
arbeidsgruppen som har utarbeidet skjemaet. Skjemaet endres i tråd med 
dagens diskusjon. Finn Henry lager et forslag til introduksjon. Frode Risdal 
utarbeider forslag til spørsmål om rehabilitering, omstilling etc. Spørsmål om 
hvordan kommunene møter utfordringen med rekruttering av fastleger og 
sykepleiere bør også belyses i spørreskjemaet. Dersom andre i utvalget har 
innspill kan de sendes innen 08.02, direkte til samhandlingslederne og/eller via 
Finn Henry  
 
 

7. Redegjørelse for prosjekt om bemanning av fremtidens fastlegetjeneste i 
Nord-Norge fra Birgit Abelsen  
Helse Nord har inngått avtale med Nasjonalt senter for Distriktsmedisin 
(NSDM) om kartlegging av rekrutteringsutfordringer for allmennlegetjenesten i 
Nord-Norge. NSDM vil også delta i arbeidet med å bearbeide/analysere data 
som fremkommer gjennom kartleggingen. Fastleger i utdanningsstillinger. 
 
Hvordan ser fastlegetjenesten ut i kommuner og i regioner i Nord-Norge? 
Det er sett på konsultasjoner i ulike aldersgrupper, der det ikke uventet 
dokumenteres økende antall konsultasjoner med stigende alder. Størst økning 
etter 90 år. 
 
Helse Nord kan bidra her ved å legge til rette for ”sykehusåret” 
allmennpraktikere trenger for å bli spesialister, noe som etterhvert er 
nødvendig for å være både fastlege og kjøre selvstendig legevakt. 
 
I Nord-Norge er fastlegene jevnt over yngre enn i resten av Norge. Dette 
indikerer stor turnover av fastleger. Størst ledighet i hjemler i perifere 
kommuner. Ledigheten i fastlegehjemlene har økt bare de siste to år. 
 
I dette arbeidet bearbeides data NSDM har fra før, og stiller noen nye 
spørsmål. Planen er å levere rapporten til Helse Nord i løpet av februar. 
Rapporten distribueres til utvalgsmedlemmene når den er ferdig. Birgit 
Abelsen vil bli invitert til et senere møte i utvalget for å redegjøre for rapporten. 
 
 

8. Redegjørelse for rapport fra Riksrevisjonen om henvisninger – 
presentasjon v/Steinar og Magne, med etterfølgende diskusjon 
16. januar kom rapporten Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes 
arbeid med å sikre god henvisningspraksis fra fastlegene til 
spesialisthelsetjenesten. 
Bakgrunn: 
Nesten alle planlagte utredninger og behandlinger som gjennomføres i 
spesialisthelsetjenesten starter med en henvisning fra primærhelsetjenesten, i 
all hovedsak fra fastlegene. Det betyr at fastlegenes henvisningspraksis 
påvirker sykehusenes aktivitet i betydelig grad. 
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Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om myndighetene legger til rette 
for en god henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten, slik at 
ressursene på området utnyttes godt. (Perioden 2014-2017.) 
 
5 funn: 
1. Det er store variasjoner i antall henvisninger mellom kommuner og mellom 

fastleger. 
2. Fastleger og sykehusleger samarbeider ikke godt nok om henvisningene, 

som ofte mangler nødvendig informasjon. 
3. Unødvendige henvisninger og henvisninger med dårlig kvalitet fører til at 

ressursene i helsetjenesten ikke utnyttes på en måte som gir best nytte for 
pasientene. 

4. Det er usikkert om fastlegeforskriften og henvisningsveilederen virker som 
forutsatt. 

5. Uklare ansvarsforhold mellom primær- og spesialisthelsetjenesten gjør at 
pasienter med behov for psykisk helsehjelp ikke får godt nok tilbud. 

 
Praksiskonsulentordningen har ikke fungert slik forutsetningen var.  
Ordningens mål var å forbedre samhandling, blant annet når det gjelder 
henvisninger. 
 
Enighet i utvalget om at målsettingen for rapporten i seg selv er krevende, 
altså å vurdere om myndighetene legger til rette for en god henvisningspraksis 
fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten, slik at ressursene på området 
utnyttes godt. Det er vanskelig, og urealistisk, å se for seg at kommunene skal 
kunne ha en instruksjonsrolle overfor fastlegene når det gjelder 
henvisningspraksis og det materielle innholdet i henvisningene. Funnene er 
imidlertid interessante, og ble derfor drøftet i dagens møte. Anbefaler at det i 
OSO-ene forelegges forslag om at det i hvert foretaksområde etableres 
arenaer for å drøfte forbedring av epikriser og henvisninger, evt. kan allerede 
eksisterende arenaer brukes. (Med henvisning til Riksrevisjonens rapport.) 

 
 

9. Status i arbeidet for nytt system for dokumentasjon og håndtering av 
avvik v/Lena Arntzen, Nordlandssykehuset 
Lena Arntzen fra Nordlandssykehuset har jobbet mye med avvikshåndtering. 
Hun redegjorde i dag for samhandlingsutvalget hva Nordlandssykehuset har 
tenkt og gjort når det gjelder avvikshåndtering. Hun viste at der har vært en 
jevn økning av meldinger vedrørende samhandlingsavvik fra kommunene i 
NLSH-området. De vanligste avviksmeldingene er også der at 
rutiner/prosedyrer ikke fulgt og at det er mangelfull/manglende epikrise ved 
utskrivning.  
 
NLSH kjørte en pilotundersøkelse i Vesterålen i 2017 – en 
questbackundersøkelse. Målsettingen med denne var å: 
Effektivisere innsendingen ved å benytte questback 
Øke antall avvik og få bedre innsikt i hvor det svikter - dokumentasjon 
Mulighet for å jobbe målrettet 
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Dagens system for melding av avvik er en meget tungvint og omstendelig 
prosess, noe som gjentatte ganger har vært problematisert i 
samhandlingsutvalget. 
 
MEN, så viser det seg, sier Lena Arntzen, at det ikke er lov å bruke questback 
i slike saker. Kun 2-trinns innlogging er tilstrekkelig sikkert, men det er et 
spørsmål om kommunene vil benytte seg av et slikt system fordi det kan 
oppfattes som tungvint. Dette er også et system som trolig kun utvalgte 
personer kan bruke (innlogging via bankID el). Men det er en mulig kortsiktig 
løsning. 
 
Langsiktig løsning kan være å benytte allerede eksisterende elektronisk 
meldingsutveksling – modifisert og modernisert gjennom etablering av 
dialogmelding når slike meldinger blir implementert.  
 
I tilknytning til nasjonalt samhandlingsmøte på Gardermoen 2. november, 
undersøkte Finn Henry hvordan andre helseforetak håndterer 
avviksmeldinger. Dette kommer frem av referatet fra interregionalt 
samhandlingsnettverks møte 02.11.17 – det kan se ut som om det jobbes 
mest med temaet i Helse Nord-området. Ingen av de andre RHFene ga 
tilbakemeldinger som tydet på at det foreligger gode løsninger i andre 
helseforetak. Ad andre veier er imidlertid utvalget blitt informert om at Helse 
Viken HF skal ha implementert en løsning for avvikshåndtering som både er 
sikker og funksjonell.  
 
For å lette melding av avvik når det gjelder pasientbehandling ble det i et 
tidligere møte i samhandlingsutvalget foreslått å bruke NPR-nummer. 
Fastlegene har ikke tilgang til NPR-nummer i dag. Det ble i dette møtet 
bekreftet at det er teknisk mulig å få NPR-nummer inn i epikriser og polikliniske 
notat. I dagens møte ble det avklart at dette ikke er mulig innenfor dagens 
lovverk, selv om det praktisk er gjennomførbart. 
 
Samhandlingsutvalget konkluderte i dagens møte med følgende: 
- Kortsiktig løsning: To-trinns innlogging som det må jobbes konkret med. 

Saken må først drøftes i OSO – anbefales at det lages en sak om dette i 
hvert OSO, og at det behandles her så raskt som mulig. 
Samhandlingslederne tar ansvaret for å lage en felles sak til alle OSOene. 
Når vedtakene i OSOene foreligger rapporteres disse inn og det utarbeides 
en felles strategi. IKT-organisasjoner som KomUT, Helse Nord IKT, IT-sjef 
Bjørn Nilsen, direktoratet for e-helse o.l. involveres etterhvert. 

- Dersom langsiktig løsning i regi av direktoratet for ehelse kan realiseres i 
løpet av får år (2-3 år), kan det bli utfordrende å bruke mye ressurser på en 
kortsiktig løsning.  

 
  

10. Høringsseminar for fastleger og kommuneleger i tilknytning til arbeidet 
med Utviklingsplanen – Tromsø 04.04.18 - opplegg 
Samhandlingsutvalget planlegger en konferanse ultimo februar for å få innspill 
fra fastleger/kommuneoverleger til utviklingsplanen. Finn Henry utarbeidet et 
notat som grunnlag for program for dette møtet. Det er nå laget et utkast for 
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program. Det søkes om godkjenning til spesialitet i allmenn- og 
samfunnsmedisin – Paul Olav. 
Høringsseminaret holdes i Tromsø, på Linken konferansesenter onsdag 
04.04.18. 
 
 

11. Neste møte 
Møte i Tromsø 20.04 - fredag 
 
 

12. Eventuelt 
Fastlegeråd anbefales innført i alle helseforetaksområder – på nivået under 
OSO. Dette er et viktig tema som diskuteres på senere møte. Etablert i UNN, 
anbefalt i andre helseforetaksområder. NLSH jobber nå med å etablere denne 
ordningen, også Finnmarkssykehuset tenker å gjøre dette. OSO Helgeland 
skal behandle fastlegeråd som sak i neste møte. 
 

Langnes/WF914   
 

Mona Søndenå  
referent 


