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Innkalte/møtt 
 

 

Kjartan Koi, overlege Kirurgisk/Ortopedisk klinikk  Ikke møtt 
Terje Tollåli, avdelingsleder Medisinsk klinikk Forfall 
Randolf Hardersen, Vara for Terje Tollåli Møtt 
Harald Stordahl, Klinikksjef Prehospital klinikk  Møtt 
Hedda Soløy-Nilsen, Klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikken   Møtt 
Tonje Hansen, Direktør for fag og forskning  Forfall 
Magnus Fosen Skoglund, Fastlege, PKO Vesterålen og leder for 
fastlegerådet 

Forfall 

Ingebjørn Bleidvin, Fastlege/K-overlege Hadsel  Ikke møtt 
Øydis Hana, Fastlege Vestvågøy og nestleder fastlegerådet  Møtt 
Knut Marius Olsen, Fastlege Vågan  Møtt 
Stefan Kjelling, Fastlege/K-overlege Bodø  Møtt 
Stefan Bringsli, Fastlege Fauske  Forfall 
Marianne Franing, Fastlege Saltdal, Vara for Stefan Bringsli Forfall 
Andre  
Trude Kristin Kristensen, Leder samhandling Nordlandssykehuset HF Møtt 
Lena Arntzen, Rådgiver samhandling Nordlandssykehuset HF Møtt 
Randi Angelsen, kommunikasjonssjef Møtt 
Erik Martinsen, PKO Lofoten Møtt 
Ingrid Kulseng-Varmedal, prosjektleder HN RHF Innføring av dialogmld Møtt 

 
Saksliste: 
 

Saksnr   
23-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
 

24-2021 Godkjenning av referat fra møtet 26. mai 2021 
 

 

25-2021 Endring av representasjon i Fastlegerådet - orienteringssak Trude 
Kristensen 

26-2021 Nordlandssykehuset HF orienterer om status pandemi og 
pågående vaksinering. 

Fagdir. Tonje 
Hansen 

27-2021 Fastlegene orienterer om aktuelle problemstillinger og status 
pandemi knyttet til sin kommune og virksomhet 

 

28-2021 Innovasjons- og samhandlingsprosjekt «Samstrømming» - 
orienteringssak 
V/Ida Grytvik og Monica Simone Johannessen, Bodø kommune 

Klinikksjef 
PHR Hedda 
Soløy-Nilsen 

29-2021 Innleggelser i PHR-klinikken i henhold til Lov om psykisk 
helsevern. Utsatt sak 015/2021 

Klinikksjef 
PHR Hedda 
Soløy-Nilsen 

30-2021 Fastlegedialog som elektronisk meldingsutveksling mellom 
primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste i 
Nordlandssykehuset HF 

Ingrid K- 
Varmdal 
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31-2021 Innovasjons- og samhandlingsprosjekt rekruttering 
Vesterålen 

UTSETTES 

32 - 2021 Etablering av Helsefellesskap Lofoten, Vesterålen og Salten – 
Orienteringssak 

Trude 
Kristensen 

33- 2021 Nordlandssykehuset HF orienterer om aktuelle prehospitale 
saker  

Harald 
Stordahl 

34-2021 Referatsaker: 
1. Vesterålskurset høst 2021 – Ønske om innspill? 
2. Fagdag for Lofotleger høst 2021 – Ønske om innspill? 
3. Nasjonal veileder for godtgjøring av fastleger i 

Helsefelleskapene (Legeforeningen-KS) 
4. Informasjon om regional covid senfølgeklinikk ved 

UNN HF 

 

 
 
 
Møteleder: Øydis Hana 
 
 
Fastlegerådet – sak 23-2021 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Innstilling til vedtak: 
Fastlegerådet godkjenner innkallingen og saksliste 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Fastlegerådet godkjenner innkallingen og saksliste 
 
Samhandlingsavdelingen beklager innledningsvis en inkurie i sakslista i forbindelse med 
sak 27-2021. 
 
 
Fastlegerådet – sak 24-2021 
Godkjenning av referat fra møtet 26. mai 2021 
 
Innstilling til vedtak: 
Fastlegerådet godkjenner referatet 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Fastlegerådet godkjenner referatet 
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Fastlegerådet sak 25-2021 
Endring av representasjon i Fastlegerådet – orienteringssak 
 
Innstilling til vedtak: 
Fastlegerådet tar oppnevningene til orientering og ønsker endret representasjon i rådet 
Velkommen 
 
 
Nytt forslag fremmet av Trude Kristensen og Øydis Hana:  
 
Fastlegerådet ber sekretariatet lage sak til neste møte hvor man klargjør oppnevning av 
fastleger til rådet og ser på hvilke oppgaver medlemmer av rådet bør ivareta. 
 
Avstemming: 
Innstilling med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

1. Fastlegerådet tar oppnevningene til orientering og ønsker endret representasjon i 
rådet velkommen 

2. Fastlegerådet ber sekretariatet lage sak til neste møte hvor man klargjør 
oppnevning av fastleger til rådet og ser på hvilke oppgaver medlemmer av rådet bør 
ivareta. 

 
 
Fastlegerådet sak 26-2021  
Nordlandssykehuset HF orienterer om status pandemi og pågående vaksinering - 
UTSATT 
 
 
Fastlegerådet sak 27-2021  
Fastlegene orienterer om aktuelle problemstillinger og status pandemi knyttet til 
sin kommune og virksomhet 
 
Innstilling til vedtak: 
Fastlegerådet tar informasjonen gitt i møtet til orientering 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Fastlegerådet tar informasjonen gitt i møtet til orientering 
 
I møtet: Fastlegene hadde ikke aktuelle problemstillinger til orientering i fastlegerådets 
møte.  
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Fastlegerådet sak 28-2021  
Innovasjons- og samhandlingsprosjekt «Samstrømming»  
- orienteringssak V/Ida Grytvik og Monica Simone Johannessen, Bodø kommune 
sammen med klinikksjef psykisk helse og rus Hedda Soløy-Nilsen. 
 
Innstilling til vedtak: 
1. Fastlegerådet tar informasjon om prosjektet til orientering. 
2. Fastlegerådet ønsker å bli holdt orientert om utviklingen og implementering i prosjektet 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1. Fastlegerådet tar informasjon om prosjektet til orientering. 
2. Fastlegerådet ønsker å bli holdt orientert om utviklingen og implementering i prosjektet 
 
Prosjektlederne informerer om at prosjektet er godt mottatt.  Samstrømming er på mange 
måter fremtidens løsning i bærekraftsperspektiv og en driver for kulturendring i måten 
man samhandler rundt våre felles pasienter.  
 
Løsninga er klar for å brukes i øvrige kommuner. Både Lofoten, Vesterålen og Helgeland er 
interessante når man ser på avstandsutfordringene og ulempene som følger av disse.  
Prosjektlederne ble i møtet invitert til å delta på Fagdag for Lofotleger 25. november. 
Fastlegerådet anbefaler at samme orientering gis på «Fagdag for Lofotleger» 25. november. 
 
Fastlegerådet sak 29-2021  
Innleggelser i PHR-klinikken i henhold til Lov om psykisk helsevern.  
Utsatt sak 015/2021 
 
Innstilling til vedtak: 
Fastlegerådet tar gjennomgangen fra klinikksjef Hedda Soløy til orientering 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Fastlegerådet tar gjennomgangen fra klinikksjef Hedda Soløy til orientering 

 
I møtet: Fra legene i Lofoten informeres det om en generell frustrasjon ifht transport av 
alvorlig psykisk syke pasienter. Viser til tidligere innsendt avvik.   
 
Klinikksjef Psykisk helse- og rus klinikk, Hedda Soløy-Nilsen orienterer om at avviket det 
henvises til er gjennomgått lokalt med aktuelle samarbeidspartnere, og lukket. 
Klinikksjefen redegjør for at et lovendringsforslag som kan få konsekvenser for 
kommunene ligger ute på høring nå. Vilkårene for innleggelse på tvang og 
tvangsbehandling, bruk av mekaniske tvangsmidler ligger an til en ytterligere 
innskjerpelse. Om lovendringen iverksettes er det kun politiet som har lov å gå inn å 
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håndtere pasienter på tvang. Legene fra Lofoten gir uttrykk for et ønske om å kunne ta en 
telefon ved innleggelse av psykisk syke, slik de ofte gjør med somatisk syke pasienter – 
viser til at det er mye organisering rundt innleggelser av alvorlig psykisk syke.  
 
Hedda Soløy-Nilsen orienterer om at man i Nordlandssykehuset har distribuert 
kontaktinformasjon (telefonnummer) til både LIS og overlege i psykiatri. Direktenummeret 
er delt i fastlegenytt og det er sendt ut i 2019/2020. Da kan man ringe for konferering hele 
døgnet (24/7). AMK og politi har ikke samme «tilbud». Dette er kommet frem i en nylig 
gjennomført revisjon fra helsetilsynet og det er derfor starta et arbeid i forhold til dette. 
 
Klinikksjef i prehospital klinikk, Harald Stordahl, redegjorde for at Helsetilsynet våren 
2021 hadde en gjennomgang av lufttransporten i Helse Nord. Der ble det påpekt at 
ventetiden til alvorlig psykisk syke pasienter er en utfordring. Helse Nord har tatt regi for å 
ha dette som tema for foretakene. Koordinering av ambulansefly og ambulansehelikopter 
ligger hos UNN, og prioritering av psykisk syke må sees på. 
 
Klinikksjef psykisk helse og rus Hedda Soløy-Nilsen orienterer videre fastlegerådet om at 
avvikling av psykiatriseng ved medisinsk avdeling Nordlandssykehuset DPS Lofoten er 
gjennomført.  
 
For riktig referat konfererte referent med klinikksjef slik at sak blir referert med riktig 
informasjon: Til orientering ble det her gjennomført prosess med risikovurdering ved DPS 
Lofoten vedrørende psykiatriseng medisinsk avdeling. Fastlegene var da representert med 
to representanter, en fra Vestvågøy og en fra Vågan, under prosessen og i risikoanalysen. 
Praksiskonsulenten var også med. Anbefaling tilknyttet ROS-analysen er sendt ut tidligere. 
 
Fastlegerådet sak 30-2021  
Fastlegedialog som elektronisk meldingsutveksling mellom primærhelsetjeneste og 
spesialisthelsetjeneste i Nordlandssykehuset HF - UTSATT 
 
I møtet: Ingrid Kulseng-Varmadal måtte forlate møtet og ba om å få komme tilbake.  
Saken ble derfor utsatt og settes på sakskartet til Fastlegerådets møte i desember 2021.  
 
 
Fastlegerådet sak 31-2021  
Innovasjons- og samhandlingsprosjekt rekruttering Vesterålen – UTSATT 
 
Fastlegerådet sak 32 - 2021  
Etablering av Helsefellesskap Lofoten, Vesterålen og Salten – Orienteringssak 
 
Innstilling til vedtak: 
1. Fastlegerådet tar saken til orientering 
2. Fastlegerådet ber om at aktiviteten i Helsefellesskapet settes som fast orienteringssak i 
møtene til rådet 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
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1. Fastlegerådet tar saken til orientering 
2. Fastlegerådet ber om at aktiviteten i Helsefellesskapet settes som fast orienteringssak i  
møtene til rådet 
 
I møtet: I forbindelse med Fastlegerådets sak 25 - 2021 som vi behandlet tidligere i møtet, 
er det naturlig å også ha en større diskusjon rundt Helsefellesskapet i kommende møte i 
fastlegerådet. Hvordan kan vi bruke fastlegerådet fremover. Dette med likeverdige 
partnere – i praksis? Hva er suksesskriteriene? Det legges opp til ei ny sak om 
Helsefellesskapet i neste møte. Fastlegerådet ber om ny sak på neste møte i desember hvor 
fastlegerådets mandat ses opp mot etablert helsefelleskap. 
 
Fastlegerådet sak 33- 2021  
Nordlandssykehuset HF orienterer om aktuelle prehospitale saker 
 
Innstilling til vedtak: 
Fastlegerådet tar saken til orientering 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Fastlegerådet tar saken til orientering 
 

I møtet: Fastlegerådet viser til sak 29 hvor fastlegerådet ber om orientering om transport 
av psykiatripasienten hvor klinikksjef Harald Stordahl vil holde fastlegerådet orientert om 
eventuelle endringer og fremgang i behandlingen av regional strategi for prehospitale 
tjenester i Helse Nord. Problemstillingen rundt transport av alvorlig psykisk syke følges 
opp i ei orienteringssak til Fastlegerådet og må sees i sammenheng med sak 29-2021. 
 
 
Fastlegerådet 34-2021   
Referatsaker 
 
Innstilling til vedtak: 
Fastlegerådet tar referatsakene til orientering 
 
Avstemming: 
Enstemmig tatt til orientering 
 
Vedtak: 
Fastlegerådet tar referatsakene til orientering 
 

 Vesterålskurset høst 2021 – Ønske om innspill? 
 Fagdag for Lofotleger høst 2021 – Ønske om innspill? 
 Nasjonal veileder for godtgjøring av fastleger i Helsefelleskapene (Legeforeningen-

KS) 
 Informasjon om regional covid senfølgeklinikk ved UNN HF 
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I møtet: Fra legene understrekes viktigheten av at fagdagene for leger har stor overvekt av 
faglige temaer og at diverse byråkratiske problemstillinger ikke bør ha for stort fokus.   
På et generelt grunnlag er man enige om at man fra 2022 går tilbake til fysiske møter fra  
2022.  
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