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Møtereferat Fastlegerådet 14. mars 2022 
 

Innkalte: 
  

Vararepresentant 
  

Kjartan Koi, overlege Kirurgisk klinikk Ikke møtt 

Terje Tollåli, avdelingsleder Medisinsk klinikk Møtt 

Harald Stordahl, Klinikksjef Prehospital klinikk Forfall 

Hedda Soløy-Nilsen, Klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikken Møtt 

Tonje Hansen, Direktør for fag og forskning Møtt 

Stefan Kjelling, Fastlege/K-overlege Bodø Møtt 

Marianne Franing, Fastlege Møtt 

Eirik Martinsen, Fastlege, PKO Lofoten Møtt 

Ingebjørn Bleidvin, Fastlege/K-overlege Hadsel  Ikke møtt 

Øydis Hana, Fastlege Vestvågøy og nestleder fastlegerådet Møtt 

Knut Marius Olsen, Fastlege Vågan Møtt 

Andre  

Trude Kristin Kristensen, Leder samhandling Nordlandssykehuset HF Møtt 

Lena Arntzen, Rådgiver samhandling Nordlandssykehuset HF Møtt 

 
Saksliste: 
 

Saksnr  Innleder 

01 - 2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

02 - 2022 Godkjenning av referat fra møtet 16. desember 2021 
 

 

03 - 2022 Normgivende rutiner for samarbeid mellom fastleger og 
sykehusleger – bruk av tolk 

Sissel Eidhammer 

04 - 2022 Oppstart dialysetilbud i Vågan  Cecilie Vasset 

05 – 2022 Orientering om overgrepsmottak  Raymond Dokmo 

06 - 2022 Rekvisisjon blodbanken Linda H. Ness 

07 - 2022 Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft og plan for nasjonal 
implementering 

Espen Solberg  
Trude Kristiansen 

08 - 2022 Nordlandssykehuset HF orienterer om status pandemi  Tonje Hansen 

09 - 2022 Fastlegene orienterer om aktuelle problemstillinger og status 
pandemi knyttet til sin kommune og virksomhet 

Fastlegene 

10 - 2022 Rekvisisjoner for blodprøvetaking Silje N. Hagen 
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11 - 2022 Referatsaker: 
1. Brev til kommunene i Salten vedr leveranser til 

laboratoriet i Bodø 
2. Brev til kommunene i Vesterålen om 

kapasitetsutfordringer 
3. Brev om 4. dose til immunsvekkede 
4. Nyhetsbrev Helsefellesskap 

 

 

Møteleder: Øydis Hana  
 
Fastlegerådet – sak 01-2022  
Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Innstilling til vedtak:  
Fastlegerådet godkjenner innkallingen og saksliste  
 
Fra møtet:  
Møteleder ba om å behandle sak 10 rett etter sak 7. Dette på bakgrunn av at sakene hadde en 
sammenheng. Fastlegerådet stilte seg enstemmig bak forespørselen. 
 
Avstemming:  
Enstemmig vedtatt  
 
Vedtak:  
Fastlegerådet godkjenner innkallingen og saksliste  
 
Fastlegerådet – sak 02-2022  
Godkjenning av referat fra møtet 16. desember 2021  
 
Innstilling til vedtak:  
Fastlegerådet godkjenner referat fra møte i Fastlegerådet 16. desember 2021  
 
Fra møtet: 
Sak 044 – 2021 var ved en inkurie tatt ut av møtereferatet som ble sendt ut etter møtet i 
Fastlegerådet 16. desember. Det ble redegjort for dette i møtet og fremsatt forslag om å ta inn sak 
44 – 2021 i referatet som ligger ute på nett. 
 
Sak 44-2022 gjengis i sin helhet i dette referatet 

 
«Fastlegerådet sak 044-2021 
Tiltakskort - Prehospital beslutningsstøtte ved luftveisinfeksjoner hos barn 
 
Innstilling til vedtak: 

1. Fastlegerådet takker for orienteringen om beslutningsstøtte i pågående virussesong og 
fastlegerådets medlemmer vil videreformidle tiltakskortet i kommunehelsetjenesten. 

2. Fastlegerådet ber om at tiltakskortet blir videreformidlet via Fastlegenytt i 
Nordlandssykehuset HF. 
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Fra møtet: 
Foretaket forsøker å ta inn informasjon om tiltakskortet med i «Fastlegenytt». 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

1. Fastlegerådet takker for orienteringen om beslutningsstøtte i pågående virussesong og 
fastlegerådets medlemmer vil videreformidle tiltakskortet i kommunehelsetjenesten. 

2. Fastlegerådet ber om at tiltakskortet blir videreformidlet via Fastlegenytt i 
Nordlandssykehuset HF.» 

 
Vedtak:  
Fastlegerådet godkjenner referat fra møte i Fastlegerådet 16. desember 2021 og sak 044/2021 tas 
inn i referatet 
 
Fastlegerådet sak 03-2022  
Normgivende rutine for samarbeid mellom fastleger og sykehusleger - bruk av tolk 
 
Innstilling til vedtak: 

1. Fastlegerådet tar saken til orientering og støtter de foreslåtte tiltakene i 
Nordlandssykehusets  
Handlingsplan 

2. Fastlegerådet ber om at punkt om bruk av tolk og samisk blir ivaretatt i 
revisjonsarbeidet for  
normgivende rutine. 

3. Fastlegerådet ber to representanter fra fastlegene og to representanter fra 
Nordlandssykehuset i 
Fastlegerådet om å gjøre revisjon på normgivende rutiner frem til neste møte i 
Fastlegerådet. 
Fra kommunene velges 
1.  
2.  
Fra Nordlandssykehuset HF velges 
1. Terje Tolloli? 
2.  

 
Fra møtet:  
Sissel Eidhammer deltok i møtet og orienterte om arbeidet med spesialisthelsetjenester  
til den samiske befolkning. Budskapet fra Eidhammer var blant annet at synliggjøring og 
holdningsarbeid er blant de viktigste tilbakemeldingene som er gitt fra samiske representanter. 
Brukerutvalget forespør om tolketjeneste til den samiske delen av befolkningen burde være 
presisert i normgivende rutiner for samarbeid mellom fastleger og sykehusleger? 
 
I møtet ble det diskutert at det er mer hensiktsmessig å redusere revisjonsansvarlige fra 4 
representanter til 2 representanter fra Fastlegerådet. Kommune og sykehus representeres med 
hver sin representant. 
 
Fastlegerådet har vedtak på at de er revisjonsansvarlige for normgivende rutiner. Fra 
Nordlandssykehuset har man avklart navn på representant. 
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Avstemming:  
Enstemmig vedtatt  
 
Vedtak:  
 

1. Fastlegerådet tar saken til orientering og støtter de foreslåtte tiltakene i 
Nordlandssykehusets  
Handlingsplan 

2. Fastlegerådet ber om at punkt om bruk av tolk og samisk blir ivaretatt i 
revisjonsarbeidet for  
normgivende rutine. 

3. Fastlegerådet ber to representanter fra fastlegene og to representanter fra 
Nordlandssykehuset i Fastlegerådet om å gjøre revisjon på normgivende rutiner frem til 
neste møte i Fastlegerådet. 
Fra kommunene velges 
1. Meldes inn snarlig 
 
Fra Nordlandssykehuset HF velges 
1. Terje Tollåli 
 

 
Fastlegerådet sak 04–2022  
Oppstart dialysetilbud i Vågan 
 
Innstilling til vedtak:  
Fastlegerådet tar informasjon gitt i møtet til orientering  
 
Fra møtet: 
Cecilie Vasset, avd.leder i med.klinikk Nordlandssykehuset møtte for å orientere om 
dialysesatellitten som skal startes opp i Vågan.  
 
Vågan kommune vil ha arbeidsgiveransvar for de som er tilsatt ved kommunal satellitt. 
Nordlandssykehuset HF vil ha det medisinskfaglige ansvaret for satellitten og ansvarlig for 
opplæring av personell. Fastlegene i Vågan vil ha har samme ansvar for oppfølging av pasienten 
som når pasienten går i dialyse ved nærmeste sykehus. Nordlandssykehuset HF har god erfaring i 
etablering av dialysesatellitter og viser til positive ringvirkninger og at slike tilbud har vist seg ha 
stor betydning for pasientene det gjelder. 
 
Tilleggsinformasjon gitt i møtet: 
Det ble i møtet gitt informasjon fra medisinsk klinikk og avdelingsoverlege Lars Petter Jensen. 
Jensen informerte kort om endokronologi i Nordlandssykehuset. I Nordlandssykehuset har det 
ikke vært ansatt endokronolog siden 2017. Dette medfører nå en endring slik at lokalsykehusene i 
både Lofoten og Vesterålen kan gjøre henvendelser til Nordlandssykehuset (Bodø) dersom man 
har behov for konsultasjon rund endokronologi og ikke til UNN som tidligere.  
Henvendelser vedrørende endokronologi rettes til indremedisinsk avdeling i Nordlandssykehuset, 
og henvisninga merkes: Endokronologisk henvisning til Bodø.  
 
Om det er klar grunn til å mistenke at det er endokronologisk sykdom tilstede kan henvisninga 
sendes direkte til Nordlandssykehuset Bodø. For Saltenkommunene sendes henvisninga til Bodø.  
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Det er opprettet et telefonnummer for leger som ønsker å konsultere sykehusleger rundt 
endokronologiske problemstillinger. Telefonen er bemannet på dagtid. 
Det vil opprettes nyhetssak til Fastlegenytt på denne saken slik at informasjonen om 
Nordlandssykehusets rutiner rundt endokronologiske spørsmål.  
 
Avstemming:  
Enstemmig vedtatt  
 
Vedtak:  
Fastlegerådet tar informasjon gitt i møtet til orientering  
 
Fastlegerådet sak 05-2022 
Orientering om overgrepsmottak 
 
Innstilling til vedtak:  
Fastlegerådet tar informasjon gitt i møtet til orientering  
 
Fra møtet: 
Raymond Dokmo, medisinsk ansvarlig på Bodø legevakt og overgrepsmottaket orienterer i møtet.  
Overgrepsmottaket ble etablert i 2007, og har i dag seks leger og seks sykepleiere i fast døgn- og 
ukebasert turnus. Det er lite «turnover» blant ansatte, og de aller fleste har jobbet i mottaket 
siden oppstarten i 2007. Alle ansatte har påkrevde og nødvendige kurs, i tillegg til rettsmedisinske 
kurs. Mottaket tar imot pasienter som har vært eller er mistenkt utsatt for seksuelle overgrep fra 
14 år og eldre. Om pasienten er mellom 12 og 14 år diskuteres det med barneavdelingen i forkant 
av mottak. Alle barn under 12 år skal til barneavdelingen.   
 
Overgrepsmottaket undersøker også mistenkt overgriper etter mandat og anmodning fra politi. 
Vold i nære relasjoner faller også inn under overgrepsmottaket i Bodø, men 2/3 deler av alle 
sakene som kommer til overgrepsmottaket dreier seg om seksuelle overgrep.  
Politi, pårørende, helsepersonell eller andre må kontakte Bodø legevakt ved mistanke om 
overgrep. Bodø legevakt formidler videre kontakt med overgrepsmottaket, og deretter blir den 
pasienten kontaktet av overgrepsmottaket og avtaler videre oppfølging.  Overgrepsmottaket 
organiserer transport og overnatting etter avtale med pasient. Som regel benyttes rutefly i 
transport dersom bil ikke er et alternativ. Luftambulanse benyttes også. Ledsager får dekket reise 
og oppholdsutgifter dersom det er et ønske med ledsager.  
 
Overgrepsmottaket tilbyr ikke psykososial oppfølging ut over oppfølging påfølgende dag. Mottaket 
er et sakkyndig apparat og skal ikke skal ha denne typen oppfølging. Overgrepsmottaket sørger for 
at pasienten henvises til de tjenestene som er nødvendig.  
Prøvematerialet fra pasienten oppbevares ved mottaket i lang tid. Dette gir den pasienten litt tid 
på seg til å vurdere anmeldelse.  
Det er ikke nødvendig å involvere politi for å få utført undersøkelser ved overgrepsmottaket. 
Rettsmedisinsk kommisjon og statsadvokaten har gitt tilbakemeldinger på god kvalitet på 
tjenestene som tilbys i mottaket. 
 
Avstemming:  
Enstemmig vedtatt  
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Vedtak:  
Fastlegerådet tar informasjon gitt i møtet til orientering 
 
Fastlegerådet sak 06-2022  
Rekvisisjon blodbanken 
 
Innstilling til vedtak:  
Fastlegerådet tar informasjon gitt i møtet til orientering  
 
Fra møtet: 
Enhetsleder ved laboratoriemedisinsk avdeling i Lofoten, Linda H. Ness orienterer Fastlegerådet 
om problemstillingen rundt papirrekvisisjon som er meldt inn fra fastlegene i Vågan. Ness har vært 
i dialog med fagansvarlig i blodbanken som viser til at det mest sannsynlig dreier seg om feil 
kommunikasjonen fra sykehusets side. Det avklares i møtet at fastleger kan ringe inn bestilling, og 
oppgi en klar indikasjon for bestillingen, samt navn på lege som kobles til bestillingen. Bestillingen 
trenger ikke være på papir og kan altså ringes inn. 
 
Avstemming:  
Enstemmig vedtatt  
 
Vedtak:  
Fastlegerådet tar informasjon gitt i møtet til orientering 
 
Fastlegerådet sak 10 - 2022  
Rekvisisjoner for blodprøvetaking 
 
Innstilling til vedtak:  
Fastlegerådet tar informasjon gitt i møtet til orientering  
 
Fra møtet: 
Enhetsleder ved laboratoriemedisinsk avdeling i Lofoten, Linda H. Ness og fagansvarlig ved 
laboratoriet Silje N. Hagen møter fra diagnostisk klinikk for å orientere Fastlegerådet om ny rutine:  
Nordlandssykehuset HF har gått over til elektronisk rekvisisjon for blodprøver i stedet for 
papirrekvisisjon, som nå sendes via digipost til pasientene. For to år siden innførte 
Nordlandssykehuset HF den nye rutinen i Vesterålen. Diagnostisk klinikk melder om at 
legekontorene stort sett er tilfredse med ordningen.  
 
Det fremkom i møtet at det er uklarheter rundt nåværende prosedyre som kommunene sammen 
med diagnostisk klinikk må ha en grundig gjennomgang på. Det vil også bli laget ei sak til 
Fastlegenytt.  
 
Avstemming:  
Enstemmig vedtatt  
 
Vedtak:  
Fastlegerådet tar informasjon gitt i møtet til orientering 
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Fastlegerådet sak 07-2022  
Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft og plan for nasjonal implementering 
 
Innstilling til vedtak:  
1. Fastlegerådet ber om at innspill til mandatet fra fastlegene og at disse vedlegges saken når 
den fremlegges for Strategisk samarbeidsutvalg (SSU).  
Fastlegerådet oppnevner som ansvarlig for innspill Fastlege: ………………. 
2. Fastlegerådet henstiller SSU om å ivareta fastlegenes representasjon i etableringen av et 
FSU 
 
Fra møtet: 
Kreftkoordinatorer i Nordlandssykehuset, Espen Solberg og Trude Kristiansen orienterte i 
Fastlegerådet. Statsforvalteren har forespurt om det er mulighet for at implementering av 
pakkeforløp hjem for kreftpasienter blir gjennomført via Helsefellesskapet. Nordlandssykehuset er 
positivt innstilt til dette og har bedt utvalg i Nordlandssykehuset HF lage forslag til mandat som 
skal legges frem for strategisk samarbeidsutvalg sitt kommende møte 9. mai. Når forslag til 
mandat er ferdig vil det sendes ut til Fastlegerådet som bes komme med innspill. Det foreslås at 
det velges en representant fra rådet som er ansvarlig for å melde inn Fastlegerådets innspill.  
Det gis i møtet utrykk for at pakkeforløp hjem er bra, men at man har utfordringer knyttet til 
mangel på ressurser som eksempelvis kreftsykepleiere. Tid er også en faktor som er avgjørende for 
å få til et godt resultat, og dette er også en knapphetsressurs.  
 
Avstemming:  
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak:  

1. Fastlegerådet ber om at innspill til mandatet fra fastlegene og at disse vedlegges saken når 
den fremlegges for Strategisk samarbeidsutvalg (SSU).  

2. Fastlegerådet oppnevner som ansvarlig for innspill Fastlege: Stefan Kjelling 
Fastlegerådet henstiller SSU om å ivareta fastlegenes representasjon i etableringen av et 
FSU 
 

Fastlegerådet sak 08-2022  
Nordlandssykehuset HF orienterer om status pandemi 
 
Innstilling til vedtak:  
Fastlegerådet tar informasjon gitt i møtet til orientering  
 
Fra møtet: 
Direktør for fag og forskning orienterer:  
Vi står i en smittetopp for tiden, men håper at vi nå ser en ende på denne. På grunn av at mange 
ikke lengre testes på legekontor, men med hjemmetesting, er det sannsynligvis store mørketall på 
antall smittede. Vi har i dag 16 innlagte i Nordlandssykehuset med Covid-smitte. Rundt 50-60 % 
har covid som sekundærårsak på innleggelse. Siden omikron kom i des/jan har sykeligheten vært 
lavere. De fleste innlagte er syke eller eldre, samt noen tilfeller av uvaksinerte. 
Nordlandssykehuset kjører fortsatt gul beredskap på grunn av stort sykefravær i sykehuset.  
Man har hatt en dobling av korttidsfraværet på grunn av at man har hatt flere ansatte hjemme 
samtidig. Det gjennomføres fremdeles jevnlige statusoppdateringsmøter med kommunene med 
informasjonsutveksling. Behovet disse møtene er minkende.  
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Kort om krigen i Ukraina og sykehusets beredskap: 
Mange sykehus og institusjoner i Ukraina er rammet av krigshandlingene, og mange pasienter i 
behandlingsforløp eller som får regelmessige infusjoner er hardt rammet. Det er laget en nasjonal 
beredskap for å avhjelpe denne situasjonen. Oslo universitetssykehus og universitetssykehusene 
avhjelper i første omgang. Det vil bli tatt initiativ til møte med vertskommunene for i første 
omgang å etablere møtepunkter til felles avklaringer for å forberede ivaretagelse av flykningene. 
 
Avstemming:  
Enstemmig vedtatt  
 
Vedtak:  
Fastlegerådet tar informasjon gitt i møtet til orientering 
 
Fastlegerådet sak 09-2022  
Fastlegene orienterer om aktuelle problemstillinger og status pandemi knyttet til sin 
virksomhet/kommune 
 
Innstilling til vedtak:  
Fastlegerådet tar informasjon gitt i møtet til orientering  
 
Fra møtet: 
Fastlegene gir uttrykk for at gjenåpningen av samfunnet har vært positiv, og at det har vært greit å 
gå tilbake til en hverdag hvor fokuset rettes mot andre problemstillinger enn covid. Kommunene 
ser imidlertid høyt sykefravær som ei utfordring og håper i likhet med helseforetaket at man har 
sett smittetoppen nå. 
 
Avstemming:  
Enstemmig vedtatt  
 
Vedtak:  
Fastlegerådet tar informasjon gitt i møtet til orientering 
 
Fastlegerådet sak 11–2022  
Referatsaker 
 
Innstilling til vedtak:  
Fastlegerådet tar referatsakene til orientering  
 
Avstemming:  
Enstemmig vedtatt  
 
Vedtak:  
Fastlegerådet tar referatsakene til orientering 
 


