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Innkalte 

 

Kjartan Koi, Overlege Kirurgisk/ortopedisk klinikk M 

Terje Tollåli, Avdelingsoverlege Medisinsk klinikk F 

Harald Stordahl, Klinikksjef AKUM M 

Kristin Nygård-Odeh, overlege psykisk helse- og rusklinikken M 

Tonje Hansen, Fagsjef M 

Magnus Fosen Skoglund, praksiskonsulent Vesterålen F 

Katalin Nyeste, Fastlege Øksnes F 

Ingebjørn Bleidvin, Fastlege/K-overlege Hadsel  F 

Martin Larsen Dragset, K-overlege Hadsel M 

Stefan Kjelling, Fastlege/K-overlege Bodø M 

Stefan Bringsli, Fastlege Fauske M 

Knut Marius Olsen, Fastlege Vågan M 

Øydis Hana, Fastlege Vestvågøy M 

  

Andre  

Kristoffer Endresen – sak 29/19  

Hedda Soløy Nilsen – sak 30  

Finn Henry Hansen – sak 31/10  

Kristin Larsen – sak 33/19  

Terje Svendsen – sak 34/19  

Anders Myrlund – sak 34/19  

 

 

Sakskart: 

 

27/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

28/19 Godkjenning av referat fra møtet 16.09.19 

29/19 Eliminering av Hepatitt C - status i arbeidet og veien videre 

30/19 Psykisk helse- og rusklinikken - funksjoner - status og samarbeidsflater med fastlegene 

31/19 Helse Nord – rapport om Fastlegeordningen  

32/19 Fastlegerådet – møteplan 2020 

33/19 Samstemming av legemidler 

34/19 Håndtering av avvik 

35/19 Formidling av vedtak i Fastlegerådet 

 
 

 

  

Ekstrasak Orienteringer av leder for SKSD, Lars Erik Hansen 
 
Det ble orientert om følgende: 
 
 

1) 
NLSH har igangsatt digital forsendelse av pasientbrev til Digipost for 
pasienter som skal til NLSH Vesterålen.  
Her vil pasienten motta sitt brev sekunder etter at det er sendt fra NLSH og 
unødig tidstap knyttet ordinær postgang forhindres. 
Pasienten for også tilbud om å lagre oppmøte direkte i sin kalender på 



mobil/PC. De pasienter som ikke har Digipost vil få brevet som før pr post. De 
som ikke åpner forsendelsen i Digipost innen en gitt tid (ulik tid avhengig av 
hastegrad) vil i tillegg få brevet pr post via integrert Fallback to print løsning i 
Digipost.   
 
Løsningen har noen utfordringer knyttet til vedlegg som i dag skal benyttes 
videre av pasienten, eksempel prøverekvisisjon. Etter avtale med alle 
legekontor i Vesterålen piloteres det i Vesterålen utsending av rekvisisjon 
digitalt via Digipost. Pasienten tar så med seg et bilde av revisjon på sin 
mobil eller åpner Digipost-appen på legekontoret og fremviser rekvisisjon.  
 
Digital forsendelse vil nå igangsettes ved alle våre lokasjoner, men frem til at 
det er gjort erfaringer knyttet til nevnte pilot i Vesterålen, sendes rekvisisjoner 
fortsatt ut på papir for pasienter som innkalles til Bodø eller Lofoten.  
 
2) Dobbelhenvisninger.  
Det oppleves til tider at pasienter er henvist  både til avtalespesialister og 
våre interne spesialister. Det er ikke nødvendig idet intern mottak av 
henvisninger router disse videre dersom vår ventetid er for lang. 
 
3) 
Henvisning MR 
Det er problematisk at fastleger/pasient ikke får tilbakemelding om at 
«henvisning er mottatt og  med  melding om at time kan påregnes innen, eller 
nøyaktig tidspunkt» . 
Steinar sjekker med Diagnostisk klinikk i Lofoten. 
Lars Erik sjekker forøvrig. 
 
4) 
Kreft pakkeforløp 
Viktig med god presisjon på henvisningene. 
Nasjonal veileder følges. 
Det oppleves at «normale/forventede» undersøkelser ikke er utført før 
pasienter henvises. Eksemplifisert ved Hemofec  hos pasienter med mistanke 
om malign tarmsykdom. 
Fastlegene ønsker tilbakemelding på «henvisningsfeil» 
Besøk av spesialister på det enkelte legekontor, vil kunne bidra til bedre 
samarbeid. Kompetansebygging.  
 
5) Helseforsikring 
Gjelder ikke øyeblikkelig hjelp. 
 

27/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Det vises til innkalling og saksliste. 
 
Enstemmig 
 

vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

28/19 Godkjenning av referat fra møtet 24.04.19 
 
 



Enstemmig 
 

vedtak: 
 

1. Referatet fra møtet 24.04.19 godkjennes med slik presisering i sak 
24/19: 
 

 

«- Laboratoriet bestemmer ikke hvor pasientene skal ta prøve, det er det lege 

som gjør. Laboratoriet tar imot alle som kommer til dem, ikke bare barn.  

 

- Det er gratis for alle å ta prøver på sykehuslab, mens det er en egenandel hos 

fastlegen. Pasientreiser dekker ikke tur til sykehuslab.  

 

- Fastlegene opplever et visst trøkk på egen lab med pasienter som skal ta 

prøver bestilt av sykehuslege. Men sykehuslab har også en viss trøkk fra 

pasienter med rekvisisjon fra fastlege, spesielt fra nærområdet til sykehuset. 

 

- Løsningen som skisseres fra begge parter er at pasientene selv får bestemme 

hvor de vil ta prøven, enkelt og greit. 

 

- Laboratoriet ønsker på nytt å besøke alle legekontor i undervisningsøyemed. 

Det gjelder bl.a. hvordan fastlegelab teknisk skal gjøre det med rekvisisjoner 

fra sykehuset, uten å måtte legge inn ny rekvisisjon med fastlege som bestiller 

. 

- Laboratoriet ber også om at det ved blodprøvetaking på sykehjem tydelig 

skrives på rekvisisjonen hvilket sykehjem det gjelder, ikke kun 

rekvirentkode.» 
  

29/19 Eliminering av Hepatitt C - status i arbeidet og veien videre  

 

Kristoffer Endresen orienterte. 

 

Enstemmig 

 

vedtak: 

 

1. Fastlegerådet tar informasjonen til orientering. 

2. Fastlegerådet viser til utarbeidet flytskjema som gir en god anvisning i 

forhold til behandlingsprosedyre. Søk på Hepatitt C på 

Nordlandssykehusets hjemmeside. Skjema vedlegges referatet. 

3. For nærmere opplysninger/faglige drøftinger kan servicetelefon 

48250764 nyttes. 



30/19 Psykisk helse- og rusklinikken - funksjoner - status og 
samarbeidsflater med fastlegene 
 
Klinikksjef Hedda Soløy Nilsen orienterte. 
 
Enstemmig 
 

vedtak: 
 
 

1. Det er stor økning i henvisninger til Psykisk helse- og rusklinikken, 
spesielt i Bodø. Presset fører til fristbrudd og lange ventetider, særlig i 
Bodø. Lofoten og Vesterålen har svært få fristbrudd og kortere 
ventetider. 

2. For å kunne bedre situasjonen er klinikken i prosess med mål om å 
styrke det polikliniske tilbudet og imøtekomme den økende pågangen 
for behandling av moderate psykiske lidelser. 

3. Lofoten og Vesterålen har startet opp FACT team ( Lofoten også 
nevnt i ny helse og sykehusplan da de også bruker videoløsning i 
teamene). 

4. Lofoten  er eneste lokasjon som tilbyr intensiv 4-dagers kognitiv 
dagbehandling etter Bergensmodellen, tilbudet er planlagt utvidet i 
2020 Pasienter fra alle lokasjoner kan henvises hit. 

5. Pakkeforløpene er spesielt godt i gang i Lofoten og Vesterålen, de var 
tidlig ute og strukturerte forløpene. 

 

6. Det knytter seg mange spenningsmomenter til nytt lovverk, som 
forventes vedtatt/innfaset i løpet av 2020. Det blir gitt oppfølgende 
informasjon i kommende møter i Fastlegerådet. 
 

31/19 Helse Nord – rapport om  Fastlegeordningen 
 
Finn Henry Hansen, Helse Nord innledet. 
 

Enstemmig 
 

vedtak: 
 

1. Fastlegerådet tar rapport om fastlegetjenesten i Nord-Norge til 
orientering. 

2. Fastlegerådet ber partene følge opp anbefalingene i rapporten. 
 

32/19 Fastlegerådet – møteplan 2020 
 
. Enstemmig 
 

vedtak: 
 

1. Fastlegerådet vedtar slik møteplan for 2020: 
 

- 11.03 
- 03.06 



- 11.09 
- 09.12 

 
2. Møtene avvikles i Bodø i tidsrommet 10:00 – 14:00 

 
 

 

33/19  Samstemming av legemidler 
 
Kristin Larssen deltok under behandlingen av saken. 
 
Enstemmig 

 

vedtak: 

 

1. For å oppnå trygg og oppdatert informasjon om pasientens 
legemiddelbruk ber Fastlegerådet leger både i spesialist– og 
primærhelsetjenesten bidra til å oppdatere reseptene i 
Reseptformidleren og sende med oppdaterte legemiddellister 
ved skifte av omsorgsnivå.  

2. Fastlegerådet sender denne oppfordringen til alle berørte parter. 
3. Nordlandssykehuset utarbeider et læringsnotat for 

optimalisering av legemiddelhåndteringen/samstemmingen. 
 

34/19 Håndtering av avvik 
  
Anders Myrlund og Terje Svendsen deltok under behandlingen av 
saken. 
 
Enstemmig 
 

vedtak: 
 
 

1. Fastlegerådet viser til orienteringen om håndtering av avvik. 
2. Fastlegerådet anmoder om at avvikshåndtering får nødvendig prioritet 

og således blir et viktig verktøy i forbedringsarbeidet mellom 
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten 

3. Fastlegerådet ber om at tlf nummer for utsjekk av NPR nummer 
oppgis i avviksskjemaet, som finnes på Nordlandssykehusets 
hjemmeside under fanen «Samhandling» Nummeret er 75571400 

 
 

35/19 Formidling av vedtak i Fastlegerådet 
 

 

Saken utsatt til neste møte 
 


