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Referat 

Sak 4-20 – Informasjon og samarbeid under Coronapandemien 
Saken fremmes av SUFF 
Irene Dahl Andersen, klinikksjef PHV/Rus, var invitert og deltok i saksbehandlingen. 

Bakgrunn 
I forbindelse med Corona-pandemien har fastleger og sykehus fått stor endringer i drift og oppgaver. 
Sykehuset stengte raskt ned de fleste av sine elektive tilbud. Det har vært lite direkte informasjon fra 
SØ til fastlegene om endringer i perioden og begge parter har forholdt seg til nasjonale retningslinjer 
og jobbet etter disse. 

Konsekvensene av nedstengingen er blant annet utsatte avtaler og forlenget ventetid for mange 
pasienter.  
Nå åpnes det opp for mer elektiv drift i sykehus og situasjonen vil langsomt normaliseres. 

Aktuelt: 
• Hvordan skal utsatte avtaler/timer håndteres? 
• Kan fastlegene bruke og forvente spesialisthelsetjenester som før pandemien? 
• Annet om informasjon til drøfting? 

Vurdering iht. Sjekkliste for saksbehandling –  
Drøftingssak – Ikke vurdert iht. sjekkliste for saksbehandling.  



 
 
Begrunnelse/refleksjoner:  
Informasjonsbehovet under ekstraordinære situasjoner er stort og det sammenfaller i tid med 
behovet for å gjøre tiltak i egen virksomhet. Ofte blir da praktisk/organisatorisk arbeid internt 
prioritert på bekostning av informasjonsarbeidet. Det bør etableres rutiner på hvordan fastlegene 
kontinuerlig kan oppdateres/informeres/involveres på aktuelle saker. 

Fastlegene har representanter i Pandemirådet, som er en samhandlingsarena for praktisk og 
medisinsk samhandling under pandemien. Referat derfra sendes alle fastleger på e-post. 

Utover dette har det vært mangelfull informasjon fra sykehuset på alle endringer som har kommet i 
en massiv strøm. I Fastlegeportalen er det en informasjonsside der endringer i sykehusets tilbud 
fortløpende ble lagt ut, særlig initialt i pandemien. Færre oppdateringer etter hvert. Fastleger fikk 
lenke til side via e-post. 

Hastemøter i SUFF vil være en god arena for drøfting, avklaringer og informasjonsarbeid i saker som 
påvirker fastlegene. Hastemøter vil settes opp neste gang vi kommer i beredskapssituasjoner slik vi 
har vært er / er i nå. Volker er medlem av kriseledelse/beredskapsledelse i sykehuset og SUFF. Han 
kan raskt formidle aktuelle saker. Her kan også informasjonsbehovet avklares. Digitale møter sent på 
dagen foretrekkes. 

Er det aktuelle saker for fastleger i Samhandlingsutvalget må de kommunale representantene også 
tenke hvordan denne gruppa informeres.  

Aktuelt for klinikk psykisk helsevern og rus 
Alle døgnsenger (Kalnes og DPS) har vært i full drift hele tiden. Det har vært et bratt fall i antall 
henvisninger. Det kan ha medvirker til at det ikke har hopet seg opp med henvisninger slik man 
kunne frykte. Det jobbes med komme ajour utover høsten.  
Det åpnes nå for full drift i poliklinikkene.  
Utstrakt bruk av telefon/videokonsultasjoner har kompensert en del for de (fleste) avlyste fysiske 
poliklinikktimer. Innenfor HABU/HAVO og BUP, samt gruppebehandling har det av ulike årsaker vært 
begrenset mulighet til å kompensere ved bruk av digitale hjelpemidler.  
 
Aktuelt for somatiske klinikker (kirurgi og medisin) 
Elektiv og poliklinisk drift er nå tilnærmet 100 % 
Etterslep på utsatte/avlyste avtaler forsøkes tas inn i løpet av året. Det er mye kveldspoliklinikk nå. 
Normale pasientrettigheter gjeninnføres fra neste uke og da gjelder tidligere rettigheter også.  
Det er altså ingen signifikante endringer fra det normale i tilbudet framover 
 

Anbefaling fra SUFF 
1. Informasjonssiden om Coronapandemien i Fastlegeportalen oppdateres fortløpende 

vedrørende endringer som er viktig for fastleger. Endringer sendes også på e-post. 
2. SUFF vil innkalles til hastemøter når det foreslås / vedtas endringer som påvirker fastlegene. 

Referat sendes hurtig ut etter møtene til alle fastleger og informasjonssiden i 
Fastlegeportalen oppdateres 



 
 

3. Fastlegerepresentant i Samhandlingsutvalget(SU) drøfter aktuelle saker med fastlegene i 
SUFF før SU-møtene og vurderer informasjonskanal/- behov i etterkant av møtet 

Sak 5-20 – Erklæring om fritak fra skole og jobb 
Saken fremmes av praksiskonsulentene 

Bakgrunn:  
Praksiskonsulentene ønsker avklaring vedrørende pasienter, som tilhører risikogruppe for alvorlig 
forløp av covid19, og deres behov for erklæringer fra fastleger for fritak fra skole og jobb.  

I mange tilfeller presses fastleger da ut i en gråsone og må gjøre vanskelige vurderinger, spesielt i de 
tilfellene hvor pasienten primært følges i spesialisthelsetjenesten.  Det er ønskelig med en drøfting 
av saken for hvordan dette skal løses best mulig for alle parter. 

1. Skal fastlege be pasienten kontakte SØ direkte? 
2. Skal fastlege sende PLO melding til SØ? 
3. Hvem skal i så fall skrive erklæringen 

Vurdering iht. Sjekkliste for saksbehandling –  
Drøftingssak – Ikke vurdert iht. sjekkliste for saksbehandling.  

Begrunnelse/refleksjoner:  
• Retningslinjer fra barnelegeforening gir ofte gode råd vedrørende dette. 
• Det er ikke stort volum av dette 
• Behandlingskontakt eller relevant lege på sykehuset kan ringes for rask avklaring 
• Når det gjelder voksne er det relativt få personer dette gjelder  

 

Anbefaling fra SUFF 
• Man bør generelt være tilbakeholden med å skrive slike erklæringer og forholde seg til gjeldende 

retningslinjer fra FHI og andre, bl.a. Barnelegeforeningen. 
• Ofte kan arbeidsgiver legge til rette for en trygg arbeidsdag når det gjelder smittevern.  
• Hvis fastlege er veldig usikker på om det skal skrives erklæring, bør fastlegen ta telefonisk 

kontakt med relevant spesialist på sykehuset for avklaring. 

Sak 6-20 – Statistikk for Samhandlingsavvik – informasjon 
Saken presenteres av Benny Adelved 

Bakgrunn: Fast punkt i Agenda 
I forbindelse med Corona-pandemien og tilhørende om legginger i sykehusets drift, er det registrert 
betydelig færre antall avvik til og fra fastleger. Kvalitetsarbeid som hører til normal driftsform, 
forståelig nok får mindre plass i denne ekstraordinær situasjonen.  
 
Odd Petter (ref) 
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