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Fastlegerådet sak 043-2021  
Referatsaker 
 

 
Vedlegg (t): 

Alle referatsaker er vedlegg 

Innstilling til vedtak: 
Fastlegerådet tar referatsakene til orientering 
 

Bakgrunn 
Referatsaker: 

1. Vesterålskurset for leger 2021 avlyses 
2. Fagdagen for Lofotleger avlyses 
3. Tilbud om håndterapi ved Nordlandssykehuset Lofoten 
4. Innspill til kommende møte i Fastlegerådet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Saksbehandler:  Trude Kristin Kristensen 
Dato dok: 03.12.2021 
Møtedato: 16.12.2021 
Vår ref:  2020/6340 



Fra:                                              Mar�nsen Erik
Sendt:                                        torsdag 11. november 2021 18:09
Til:                                               Ane�e Fosse; Ness Linda Helén; Sundnes Gunille Justad; Al-Ani

Salwan Tariq Abid; Aanes Siv Gyda; Kulseng-Varmedal Ingrid;
Klemmetvoll Hilde

Kopi:                                           Kristensen Trude Kris�n; Arntzen Lena; eri-ma2@online.no
Emne:                                        VS: Fagdagen for Lofotleger avlyses
 

 

Hei
Vi beklager å må�e avlyse fagdag for Lofotleger 25.november på Leknes som vi arrangerer
sammen med kommunene. E�er en gjennomgang av smi�etrykk i Lofoten og vurdering av
kapasitet i helsetjenesten sammen med ledelse, ser man at det vil bli u�ordrende å legge
y�erligere �l re�e for deltagelse på slikt arrangement. Pandemien krever fortsa� mye av våre
helsetjenester og vi avlyser derfor fagdagen for Lofotleger og kommer �lbake med ny dato �l
våren.  Vi takker så mye for at du ville s�lle som innleder og håper vi kan komme �lbake �l deg ved
senere arrangement.
Vennlig hilsen
Trude Kristensen , Erik Mar�nsen, og Lena Arntzen.
Samhandlingsavd. NLSH. 
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Fra:                                              Arntzen Lena
Sendt:                                        �rsdag 2. november 2021 15:28
Til:                                               'postmo�ak@sortland.kommune.no'
Emne:                                        Vesterålskurset for leger 2021 avlyses
 

 
Postmo�ak:
Til alle fastleger og kommuneoverlegene i de respek�ve Vesterålskommunene
 
På bakgrunn av kapasitet, budsje�situasjon og PKO i permisjon har samhandlingsavdelingen
beslu�et at Vesterålskurset for leger ikke vil bli avholdt i år.
Samhandlingsavdelingen er under oms�lling, og vi håper at vi i samarbeid med kommunene i
regionen vil avholde den årlige kursdagen for leger i Vesterålen �l neste år.
 
Helsefellesskapet som nylig ble s��et mellom Nordlandssykehuset HF og kommunene i sykehusets
opptaksområde vil være en vik�g premissleverandør for den videre samhandlingen. De�e
inkluderer også samhandlingen rundt vik�ge møteplasser som disse kursdagene er. Vi kommer
sterkt �lbake.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Lena Arntzen | Rådgiver
Nordlandssykehuset HF | Samhandlingsavdelingen
Mobil: 953 644 72
 

Web | Twi�er | Facebook |Instagram

Ta miljøhensyn –vurder om du trenger skrive ut denne e-posten.

 

mailto:Lena.Arntzen@nordlandssykehuset.no
mailto:postmottak@sortland.kommune.no
http://www.nordlandssykehuset.no/
https://twitter.com/nlsh01
https://www.facebook.com/Nordlandssykehuset/
https://www.instagram.com/nordlandssykehusethf/


Tilbud om håndterapi ved Nordlandssykehuset 

Lofoten 
Pasienter med skade, sykdom eller medfødt lidelser i hånd og underarm kan få poliklinisk 

oppfølging av ergoterapeut og fysioterapeut. 

 

 

 

Nordlandssykehuset Lofoten har tilbud om håndterapi ved 
ergoterapitjenesten. Tilbudet innebærer poliklinisk oppfølging av pasienter 
med skade, sykdom eller medfødte lidelser i hånd og underarm.  
 
Ved mange tilfeller vil det være hensiktsmessig å henvise pasienten direkte 
til håndterapi før, eller i påvente av, vurdering av spesialist ved for 
eksempel ortopedisk, revmatisk eller medisinsk avdeling. 
 
Ved henvisning til håndterapi, vil det være kortere ventetid og i noen tilfeller 
kan terapien forhindre operativ behandling. I hovedtrekk tilbyr vi opptrening, 
forebyggende tiltak, tilpasning av ortose/skinner og søknad om 
hjelpemidler.  
 
Aktuelle pasientgrupper: 

• Seneskader – droppfinger, knapphulsdeformitet, svanehals deformitet  
• Smertetilstand – fraktur, nerveskade, amputasjon 



• Artrose i hånd 
• Carpal Tunnel syndrom / de Quervain Tendinopati /triggerfinger  
• Kontrakturer i ledd 
• Arrbehandling  
• Spastisitet  
• Hypermobilitet  

 
Henvising sendes til Ergoterapi, Kliniske servicefunksjoner, 
Nordlandssykehuset Lofoten.  
 
Ved elektronisk henvisning må det sendes til Ortopedisk avdeling, 
Nordlandssykehuset Lofoten, med tydelig rekvisisjon om at pasienten 
henvises for vurdering ved håndterapi.  
 
Ta gjerne kontakt ved spørsmål eller uklarheter.  
 
Kontaktperson: Ingrid Renli, spesialergoterapeut, tlf. 948 78 813 
 

tel:94878813
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Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2020/6340 
 

Saksbehandler: 
Trude Kristin Kristensen 

Sted/dato: 
Bodø, 29.10.2021  
 
 

  
Innspill til kommende møte fastlegerådet  

 
Fastlegerådet i Nordlandlandssykehuset HFs område har neste møte 16. desember 2021.  
Saker som ønskes behandlet må være i sekretariatet senest 25.november 2021.  
Innmelding av saker sendes per epost til trude.kristin.kristensen@nordlandssykehuset.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Trude Kristin Kristensen 
Avdelingsleder 
Samhandlingsavdelingen 
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