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Møtereferat fra møte i Fastlegerådet 16. desember 2021

 
Innkalte/møtt  
Saksbehandler: Trude Kristensen/Lena Arntzen 
Referent: Stian Molvik, Seniorrådgiver samhandling Nordlandssykehuset HF 

 

Kjartan Koi, overlege Kirurgisk klinikk Møtt 
Terje Tollåli, avdelingsleder Medisinsk klinikk Ikke møtt 
Harald Stordahl, Klinikksjef Prehospital klinikk Forfall 
Hedda Soløy-Nilsen, Klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikken Forfall 
Tonje Hansen, Direktør for fag og forskning Møtt 
Stefan Kjelling, Fastlege/K-overlege Bodø Møttt 
Marianne Franing, Fastlege Deler av møtet 
Erik Martinsen, PKO Nordlandssykehuset Møtt 
Ingebjørn Bleidvin, Fastlege/K-overlege Hadsel  Møtt 
Øydis Hana, Fastlege Vestvågøy og leder fastlegerådet Møtt 
Knut Marius Olsen, Fastlege Vågan Møtt 
Andre  
Trude Kristin Kristensen, Leder samhandling Nordlandssykehuset HF Møtt 
Lena Arntzen, Rådgiver samhandling Nordlandssykehuset HF Forfall 
Kristin Wasland, avdelingsoverlege barneklinikken Sak 44-2021 og 

evt. 
Anders Svensson, Kommuneoverlege Bø kommune Sak 31-2021 
Ingrid Kulseng-Varmedal, Seniorrådgiver Helse Nord IKT Sak 30-2021 
Nina Jamissen, Avdelingsleder kvinneklinkken Sak 41-2021 
Linda Sandsund, Enhetsleder Kir. Klinikk fødestua Lofoten Sak 41-2021 
Stian Molvik, Seniorrådgiver samhandling Nordlandssykehuset HF Møtt 

 
Saksliste: 
 

Saksnr  Innleder 
35-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
 

36-2021 Godkjenning av referat fra møtet 6. oktober 2021 
 

 

30-2021 Fastlegedialog som elektronisk meldingsutveksling mellom 
primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste i 
Nordlandssykehuset HF  
(Utsatt sak fra møte i Fastlegerådet 6. oktober 2021) 

Ingrid Kulseng-
Varmadal 

31-2021 Samhandlingsprosjekt rekruttering Vesterålen 
(Utsatt sak fra møte i Fastlegerådet 6. oktober 2021) 

Anders Svensson 

44-2021 Tiltakskort - Prehospital beslutningsstøtte ved 
luftveisinfeksjoner hos barn 

Kristin Wasland 

37 - 2021 Nordlandssykehuset HF orienterer om status pandemi og 
pågående vaksinering 

Tonje Hansen 

38 - 2021 Fastlegene orienterer om aktuelle problemstillinger og status 
pandemi knyttet til sin kommune og virksomhet 

Fastlegene 

39 - 2021 Fastlegerådets mandat og oppnevning av representasjon til 
rådet 

Trude Kristensen 

40 - 2021 Spesialisthelsetjenester i kommunene  Trude Kristensen 
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41 - 2021 Svar fra Nordlandssykehuset Lofoten om post partum-
kontroller 

Nina Jamissen 

42 – 2021 Møteplan for Fastlegerådet 2022  
43 -2021 Referatsaker: 

1. Vesterålskurset for leger 2021 avlyst 
2. Fagdag for Lofotleger (Høsten 2021) avlyst 
3. Tilbud om håndterapi ved Nordlandssykehuset Lofoten 
4. Innspill til kommende møte i Fastlegerådet 

 

  
 
Møteleder: Øydis Hana 
 
Fastlegerådet – sak 35-2021  
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Innstilling til vedtak: 
Fastlegerådet godkjenner innkallingen og saksliste 
 
Fra møtet:  
Sak til eventuelt; Orientering om anbefalt vaksinasjon av barn 5-11 år med alvorlig underliggende 
sykdom. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Fastlegerådet godkjenner innkallingen og saksliste 
 
 
Fastlegerådet – sak 36-2021  
Godkjenning av referat fra møtet 6. oktober 2021 
 
Innstilling til vedtak: 
Fastlegerådet godkjenner referat fra møte i Fastlegerådet 6. oktober 2021 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Fastlegerådet godkjenner referat fra møte i Fastlegerådet 6. oktober 2021 
 
 
Fastlegerådet – sak 30-2021  
Fastlegedialog som elektronisk meldingsutveksling mellom primærhelsetjeneste og 
spesialisthelsetjeneste i Nordlandssykehuset HF  
(Utsatt sak fra møte i Fastlegerådet 6. oktober 2021) 
 
Innstilling til vedtak: 
Fastlegerådets fastleger og sykehusleger er enige om å gjøre seg godt kjent med ordningen og ta 
denne i bruk slik at kommende møter i fastlegerådet kan evaluere og komme med 
tilbakemeldinger på ordningen. 
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Fra møtet:  
Først og fremst et verktøy for meldingsutveksling mellom leger. Muligheter for å bruke denne 
tekniske løsningen også for meldingsutveksling mellom andre aktører vurderes løpende. Det ligger 
til rette for å utvide bruken. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Fastlegerådets fastleger og sykehusleger er enige om å gjøre seg godt kjent med ordningen og ta 
denne i bruk slik at kommende møter i fastlegerådet kan evaluere og komme med 
tilbakemeldinger på ordningen 
 
 
Fastlegerådet – sak 31-2021  
Samhandlingsprosjekt rekruttering Vesterålen (Utsatt sak fra møte i Fastlegerådet 6. oktober 
2021) 

Innstilling til vedtak: 
1. Fastlegerådet tar orientering om samhandlingsprosjekt rekruttering Vesterålen til 

orientering 
2. Fastlegerådet ber om ny orientering når prosjektet er kommet godt i gang og eventuelle 

målbare effekter av prosjektet kan presenteres 
3. Fastlegerådet erkjenner at bærekraft i helsetjenesten er utfordret og at rekruttering er en 

utfordring for å opprettholde kvalitet i våre tjenester. Fastlegerådet stiller seg derfor til 
disposisjon for prosjektledelsen ved behov for støtte undervegs 

 
Fra møtet:  
Refleksjon over Helsefellesskapets mulighet for å legge rammer for prosjektets realisering. 
Forprosjektet forventes ferdig omtrent samtidig som første møte i Helsefellesskapet er planlagt i 
februar 2022 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

1. Fastlegerådet tar orientering om samhandlingsprosjekt rekruttering Vesterålen til 
orientering 

2. Fastlegerådet ber om ny orientering når prosjektet er kommet godt i gang og eventuelle 
målbare effekter av prosjektet kan presenteres 

3. Fastlegerådet erkjenner at bærekraft i helsetjenesten er utfordret og at rekruttering er en 
utfordring for å opprettholde kvalitet i våre tjenester. Fastlegerådet stiller seg derfor til 
disposisjon for prosjektledelsen ved behov for støtte undervegs 

 
Fastlegerådet – sak 37-2021  
Nordlandssykehuset HF orienterer om status pandemi og pågående vaksinering 
 
Innstilling til vedtak: 
Fastlegerådet tar informasjon gitt i møtet til orientering 
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Fra møtet:  
Stort press på kapasiteten i sykehusene, som forverres av stort fravær som følge av 
luftveisinfeksjoner og karantene blant de ansatte. Stort trykk på vaksinering av ansatte med tredje 
dose. Informasjon- og dialogmøtene om Covid-19 med kommunene avholdes jevnlig i perioden vi 
nå er inne i. Det er fokus på kapasitet i alle deler av tjenesten.   
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Fastlegerådet tar informasjon gitt i møtet til orientering 
 
Fastlegerådet – sak 38-2021  
Fastlegene orienterer om aktuelle problemstillinger og status pandemi knyttet til sin kommune og 
virksomhet 
 
Innstilling til vedtak: 
Fastlegerådet tar informasjon gitt i møtet til orientering 
 
Fra møtet:  
Stort trykk på vaksinering også i kommunene. Bekymring for bemanning, vanskelig også å få 
vikarer fra byråer. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Fastlegerådet tar informasjon gitt i møtet til orientering 
 
Fastlegerådet – sak 39-2021  
Fastlegerådets mandat og oppnevning av representasjon til rådet 
 
Innstilling til vedtak: 

1. Fastlegerådet anbefaler at oppnevning av medlemmer til Fastlegerådet skjer via 
Helsefellesskapets strategiske samarbeidsutvalg (SSU) sine kommunale medlemmer 

2. Fastlegerådet ber kommunale medlemmer av SSU klargjøre hvordan oppnevning av 
fastleger til de tre øvrige nivåene i helsefellesskapene skal skje 

3. Fastlegerådet anbefaler at helsefelleskapets sekretariat også er fastlegerådets 
sekretariat 

4. Fastlegerådet anbefaler for SSU følgende reviderte mandat: 
 

 Fastlegerådet er som utgangspunkt et rådgivende utvalg. 
 Fastlegerådet skal sikre at saker som angår endring og utvikling av rutiner, 

oppgavefordeling og forbedringsarbeid hvor fastleger vil berøres får uttalelse fra 
fastlegerådet (Omskrevet). 

 Fastlegerådet er Helsefellesskapets naturlige kontaktpunkt når ett av nivåene i 
Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten har behov for uttalelser eller faglig bistand. 
Herunder oppnevning av fastleger til faglige samarbeidsutvalg (FSU) (nytt). 

 Fastlegerådet ses på som en del av nivå 3 i helsefellesskapene 
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 Saker til Fastlegerådet meldes inn til sekretariatet. Sekretariatet sørger for at SSU får 
referatene som referatsak. 

 Sekretariatet publiserer alle sakene og referatene på samhandlingssekretariatets nettsider 
(nytt) 

 
Fra møtet:  
Problematisering av mottaket av «Fastlegenytt», blir informasjonen tatt imot blant fastlegene?  
Er dette en aktuell informasjonskanal? Er det de riktige sakene som presenteres?  
Fastlegerådet ber om tilbakemelding på hvordan fastlegenytt kan aktualiseres i ulike fora slik at 
dette blir en reell informasjonskanal mellom foretak og fastleger. Det nevnes videreformidling av 
fastlegenytt til helsesekretærer, bruk av fastlegenytt i personalmøter på fastlegekontor, fagdager 
bør ha fastlegenyttgjennomgang etc. «Information overload» er en utfordring for fastlegene også, 
men samhandling blir en stadig viktig del av fremtidens helsetjeneste og evaluering av ressurser 
brukt på slik informasjon må stadig evalueres.  
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

1. Fastlegerådet anbefaler at oppnevning av medlemmer til Fastlegerådet skjer via 
Helsefellesskapets strategiske samarbeidsutvalg (SSU) sine kommunale medlemmer 

2. Fastlegerådet ber kommunale medlemmer av SSU klargjøre hvordan oppnevning av 
fastleger til de tre øvrige nivåene i helsefellesskapene skal skje 

3. Fastlegerådet anbefaler at helsefelleskapets sekretariat også er fastlegerådets 
sekretariat 

4. Fastlegerådet anbefaler for SSU følgende reviderte mandat: 
 

 Fastlegerådet er som utgangspunkt et rådgivende utvalg. 
 Fastlegerådet skal sikre at saker som angår endring og utvikling av rutiner, 

oppgavefordeling og forbedringsarbeid hvor fastleger vil berøres får uttalelse fra 
fastlegerådet (Omskrevet). 

 Fastlegerådet er Helsefellesskapets naturlige kontaktpunkt når ett av nivåene i 
Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten har behov for uttalelser eller faglig bistand. 
Herunder oppnevning av fastleger til faglige samarbeidsutvalg (FSU) (nytt). 

 Fastlegerådet ses på som en del av nivå 3 i helsefellesskapene 
 Saker til Fastlegerådet meldes inn til sekretariatet. Sekretariatet sørger for at SSU får 

referatene som referatsak. 
 Sekretariatet publiserer alle sakene og referatene på samhandlingssekretariatets nettsider 

(nytt) 
 
Fastlegerådet – sak 40-2021  
Spesialisthelsetjenesteoppgaver utført i primærhelsetjenesten 
 
Innstilling til vedtak: 
1. Fastlegerådet tar til orientering informasjon gitt i møtet 
2. Fastlegerådet ser positivt på at det er utarbeidet en mal som kvalitetssikrer og standardiserer 
avtaler som inngås mellom helseforetak og kommuner 
3. Fastlegerådet ber fastlegene i rådet om å sende inn skriftlige innspill til malen som kan berøre 
fastlegene 
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Fra møtet: 
Fastlegen vil komme med innspill etter gjennomgang av intensjon med slik mal for å sikre at det på 
kommunal side konfereres med fastlege, for eksempel allmenlegeutvalg i kommunen, der det er 
naturlig slik at fastlegene kan følge opp pasientene fra sin side når ulike behandlinger skjer der 
pasienten bor. Fastlegene vil da kunne bidra inn mer aktivt til gode pasientforløp. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1. Fastlegerådet tar til orientering informasjon gitt i møtet 
2. Fastlegerådet ser positivt på at det er utarbeidet en mal som kvalitetssikrer og standardiserer 
avtaler som inngås mellom helseforetak og kommuner 
3. Fastlegerådet ber fastlegene i rådet om å sende inn skriftlige innspill til malen som kan berøre 
fastlegene 
 
Fastlegerådet – sak 41-2021  
Svar fra Nordlandssykehuset Lofoten om post partum-kontroller 
 
Innstilling til vedtak: 
Fastlegerådet tar informasjon gitt i møtet til orientering 
 
Fra møtet: 
Nordlandssykehuset HF v/ avdelingsleder Nina Jamissen kjenner ikke seg igjen i saken slik den ble 
presentert i media. Avdelingsleder Jamissen orienterte kort om dagens praksis. Nlsh beklager 
mangelfull dialog om saken. Fastlegeforums leder Øydis Hana fortsetter dialogen med 
avdelingsleder Jamissen for å sikre avklaringer på fremtidig arbeidsdeling og informasjon til den 
gravide om oppfølging. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Fastlegerådet tar informasjon gitt i møtet til orientering 
 
Fastlegerådet – sak 42-2021  
Møteplan for Fastlegerådet 2022 

Innstilling til vedtak: 
Fastlegerådet vedtar følgende møteplan for 2022 
 

2022                         
  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 
Påminnelse 
innspill 5.     20.       24.   19.     

Frist for innspill   9.     11.       14.   9.   
Skrivefrist   16.     18.       21.   16.   
Fastlegeråd     2.     1.       5. 30.   
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Avstemming: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Fastlegerådet vedtar følgende møteplan for 2022 
 

2022                         
  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 
Påminnelse 
innspill 5.     20.       24.   19.     

Frist for innspill   9.     11.       14.   9.   
Skrivefrist   16.     18.       21.   16.   
Fastlegeråd     2.     1.       5. 30.   

 
 
Fastlegerådet – sak 43-2021  
Referatsaker 
 
Innstilling til vedtak: 
Fastlegerådet tar referatsakene til orientering 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Fastlegerådet tar referatsakene til orientering 
 
 
Eventuelt sak meldt inn i møtet:  
Informasjon om anbefalt vaksinasjon av barn 5-11 år med alvorlig underliggende sykdom.  
 
Innstilling til vedtak:  
Fastlegerådet tar informasjonen til orientering. 
 
Fra møtet: 
Avdelingsoverlege Kristin Wasland orienterer om FHIs anbefaling av vaksinasjon av barn 5-11 år 
med alvorlig underliggende sykdom. I Nordland vil følgende kommuner være 
vaksinasjonskommuner: Narvik, Sortland, Vestvågøy, Bodø, Fauske, Rana, Brønnøy og Alstadhaug. 
Det er risikopasienter i populasjonen som skal vaksineres, viser til vedlagte presentasjon. 
 
Avstemming:  
Enstemmig vedtatt  
 
Vedtak:  
Fastlegerådet tar informasjonen til orientering. 
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