
 
 

Samhandlingsutvalg for fastleger – SUFF - Møtereferat 

Møtereferat 18. september 2020 
Tuneteknikeren rom 353 kl. 13-15 

Tilstede= Ѵ   Ikke til stede= * 
Fastleger  Sykehuset / kommuner  

Fredrikstad region Bjørn-Tore 
Martinussen 

* SØ Volker Solyga Ѵ 
 

Sarpsborg region Knut Gløersen Ѵ SØ Odd Petter Nilsen  Ѵ  
Moss region Jens Lind-Larsen   Ѵ Kommuneoverlege Kjersti Gjøsund * 
Halden region Tore Moen Ѵ Kommuneoverlege Eva Cathrin Lindset Ѵ 
Indre Østfold region Golbon Sadrzadeh Ѵ Invitert PKO-leder Benny Adelved V 
   SØ Nezar Raouf 

Wenche Klemetsen 
Sak 
07-20 

Innhold 
Sak 7-20 – Konfereringstelefon – tilgjengelighet og åpningstider ...................................................... 1 

Sak 8-20 – Helsefelleskap og utpeking av fastlegerepresentanter til samarbeidsutvalgene .............. 3 

Sak 9-20 – Overordnet pasientforløp for eldre og skrøpelige pasienter - orienteringssak................. 4 

Sak 10-20 - Infusjonsbehandling av osteoporose ved SØ - orienteringssak ....................................... 5 

Sak 11-20 – Statistikk for Samhandlingsavvik – orienteringssak ......................................................... 5 

 

Referat 

Sak 7-20 – Konfereringstelefon – tilgjengelighet og åpningstider 
Saken fremmes av praksiskonsulentene 
Avdelingssjef hjerteavdelingen, Nezar Raouf og ass. avdelingssjef i avdeling for anestesileger, 
Wenche Klemetsen deltok i saksbehandlingen 
 

Bakgrunn:  
Fastlegers tilgang til konferering med relevante sykehusleger er viktig. Det er fastslått i bl.a. 
Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus at sykehuset skal legge til rette for dette. 
Det har sykehuset gjort og det fungerer i hovedsak bra, men ulike fagområder har valgt vidt 
forskjellige tilnærming.  

Enkelte avdelinger som f.eks. Revmatologisk avdeling har valgt å benytte potensialet av 250 fastleger, 
som er fullt i stand til å utføre kvalifisert oppfølgningsoppgaver dersom en spesialist er tilgjengelig for 
konferering når fastlegen trenger det. Revmatologisk avdeling har også investert i et praktisk Fag-
bibliotek for fastleger (i fastlegeportalen.no) som de ofte referer til i forbindelse med konferering. 

https://01.fastlegeportalen.no/procedures/revmatologi/


 
 
Den slags fremoverlent ivaretakelse av spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt øker produktiviteten 
og minsker behov for å skjerme spesialister.  

Andre avdelinger derimot, har ikke hatt muligheten å komme i posisjon til å ta slike initiativer av ulike 
grunner f.eks. ressursmangel. De har valgt å skjerme spesialister ved å formelt begrense åpningstid 
på konfereringstelefonen eller nedprioriterer besvare konfereringstelefonen.  

Aktuelt: 
1. Smertepoliklinikken omstrukturer sin drift og ønsker å tilby fastleger faste ringetider, der 

klinikken er tilgjengelige for rådgivning. De planlegger mandager og onsdager fra kl. 12 til 13. De 
ønsker helst ikke henvendelser utover disse tider. Oppstart av ordningen var planlagt til 03.08.20, 
men de avventer behandling / råd fra SUFF 

2. Hjerteavdelingen har hatt begrenset åpningstid på sin konfereringstelefon først  
• fra juni 2017 (kl. 12-16) og ytterlige begrensing  
• fra mars 2019 (kl. 14.30-16.00).  

reduksjon av åpningstid var påtenkt som en midlertidig ordning ved begge tilfeller og det er flere 
grunner til å drøfte en tilbakeføring til det normale. 

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

 

Drøfting/refleksjoner i møtet:  
Smertepoliklinikk 

• Behovet for rådspørring / konferering vedrørende smertepasienter er ikke omfattende 
• Dette er ikke akutte hendelser og behovet for umiddelbar konferering er lavt. 
• Aktuelle pasienter er hovedsak de som fastlege har henvist smertepoliklinikken fordi 

fastlegen ikke har kommet i mål med god nok smertelindring. Pasienten er dermed kjent for 
poliklinikken 

• Bruk av Dialogmeldinger er et godt alternativt til telefonkontakt. Poliklinikken vil besvare 
disse raskt 

• Følgende ønskes prøvet ut: Faste tider for telefonkonsultasjon mandager og onsdager fra kl. 
12 til 13 og økt bruk at dialogmeldinger. Ordningen evalueres etter noen måneder 

Hjertemedisin 
• Det er viktig å skille mellom  

o Konfereringstelefonen 929 96 999 – denne skal brukes når det ikke haster.  
o Ved spørsmål om ø.hjelp/akuttinnleggelser i medisin skal 960 90 137 brukes 

(akuttmottaket) 
• Begrenset åpningstid på konfereringstelefon har bakgrunn i lite ressurser. Aktuelt nå er at: 

o Antall kardiologer er på vei opp. 
o Avdelingen satser målbevisst og langsiktig på intern utdanning av egne kardiologer 

• Åpningstiden på konfereringstelefonen økes til 9.30 -11 og 14.30 -16 
• Fastlegenes behov for rådføring er ofte litt utpå dagen og ofte i forbindelse med kontroller. 

Mange spørsmål kan også vente til neste formiddag. 
• Hvis mange spørsmål går igjen på konfereringstlf. – er det mulig å lage en FAQ-liste for 

fastlegene? 



 
 

• Hjertemedisin (og hele medisinsk klinikk) skriver nå mye bedre epikriser med bl.a. 
behandlings-/oppfølgingsplaner – det reduserer behovet for konferering 

 

Anbefaling fra SUFF 
1. Smertepoliklinikken:  

a. Tilgjengelighet for konferering /råd vil trolig være tilfredsstillende ved 
telefonkonsultasjon mandager og onsdager fra kl. 12 til 13 og økt bruk at 
dialogmeldinger. Ordningen skal evalueres etter noen måneder  

2. Hjerteavdelingen:  
a. SUFF er fornøyd hvordan avdelingen jobber med kompetanse- og ressursforbedring.  
b. Åpningstiden på konfereringstelefonen økes til 9.30 -11 og 14.30 -16. Dette er mer i 

tråd med fastlegenes behov 
c. Det er ønskelig med økt bruk av dialogmeldinger med rask respons 

 

Sak 8-20 – Helsefelleskap og utpeking av fastlegerepresentanter til 
samarbeidsutvalgene 
Saken fremmes av Odd Petter på vegne av Samhandlingsutvalget  
 

Bakgrunn 
Høsten 2019 inngikk KS og Regjeringen en avtale om å etablere 19 Helsefellesskap. Formålet er å 
skape en mer sammenhengende helse- og omsorgstjeneste.  Helseforetakene og kommunene bes å 
innrette sitt samarbeid i tråd med prinsippene i avtalen innen utgangen av 2020.  Les avtalen mellom 
KS og regjeringen om helsefellesskap (pdf)  

Retningslinje 12 til Overordnet samarbeidsavtale beskriver dagens samarbeidsformer mellom 
Sykehuset Østfold og kommunene i sykehuset opptaksområde.  

AKTUELT: I Samhandlingsutvalget 3.9.20 ble revidert retningslinje 12, tilpasset Helsefelleskap, 
vedtatt (ikke publisert ennå).  
Det er ingen større endringer i oppgaver eller representasjon, men det kom spørsmål om  
hvordan fastlegerepresentant til utvalgene skal utpekes/velges. Fra 2012 (samhandlingsreformen) 
har praksiskonsulentene vært fastlegerepresentant i samarbeidsutvalgene. Bakgrunnen for det var 
bl. a. av praktiske årsaker: De var allerede operative, var samhandlingskompetente, hadde en 
struktur og administrasjon rundt sitt oppdrag og var allerede honorert for samhandlingsarbeid (av 
SØ). I tillegg har de siden etablering av SUFF, vært saksforberedere til dette utvalget og derved 
representert en rød tråd i det strukturerte samhandlingsarbeidet. 

Det har kommet muntlig signaler på at Østfold legeforening ønsker å utpeke fastlegenes 
representanter til utvalgene.  

Det foreligger ikke noen sentrale føringer om utvelgelse, organisering eller finansiering. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/77ad51af47bf4711923fa82a0899daff/191023_hellesfellesskap_avtale.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/77ad51af47bf4711923fa82a0899daff/191023_hellesfellesskap_avtale.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/12_140120_samarbeidsformer.pdf


 
 
SUFF inviteres derfor til å gi råd/innspill til dette arbeidet om hvordan fastlegerepresentanter bør 
utpekes og hvem som bør gjøre det. I tillegg ønskes det skissert hvordan representantene kan 
etablere et nettverk for dette arbeidet og hvordan, og av hvem, de skal honoreres. 

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

Drøfting/refleksjoner i møtet:  
• Hvis legeforeningen skal involveres bør det skje gjennom allmennlegeforeningen 
• Praksiskonsulentene har god samhandlingskompetanse, etablert nettverk og administrativ 

støtte/verktøy. De har også ansvar for saksforberedelse til SUFF (som er utpekt av lokale 
ALU) og er dermed et naturlig bindeledd i samhandlingsarbeidet 

• Der Helsefelleskapet har behov for fastleger til oppdrag, kan gjerne SUFF forspørres om 
kandidater. Dette kan gi flere fastleger muligheter til å bidra/påvirke. 

• Selv om PKO er finansiert av SØ anses dette som uproblematisk ift. habilitet/upartiskhet. Hvis 
dette er et problem for primærhelsetjenesten bør denne delta i finansieringen 

 

Anbefaling fra SUFF 
1. Fastlegerepresentanter i Helsefelleskapets Strategiske Samhandlingsutvalg (SSU) og Faglig 

Samhandlingsutvalg (FSU) bør utpekes blant praksiskonsulentene ved SØ.  
2. PKO vil sikre at nødvendige ressurser, kompetanse og nettverk er tilgjengelig for dette 

arbeidet og gi stabilitet og forutsigbarhet. 
3. Denne ordningen sørger også for god kommunikasjon og involvering av SUFF  
4. Fastlegerepresentanter i Helsefelleskapets partnerskapsmøte velges/utpekes av SUFF hvert 

år.  
 

 
Sak 9-20 – Overordnet pasientforløp for eldre og skrøpelige pasienter - 
orienteringssak 
Saken presenteres av Benny Adelved 

Bakgrunn:  
Samhandling rundt kronikere har vært i fokus i SØ område. SØ og kommuner har sammen 
gjennomført flere retrospektive kartlegginger og indentifisert en rekke konkrete samhandlingstiltak 
som er nødvendig for en sammenhengende behandling og oppfølgningskjede. 

SØ og kommunene utarbeider nå sammen et helhetlig, generisk og overordet pasientforløp for eldre 
og skrøpelige pasienter. Prosjektet vil kvalitetssikre valgte samhandlingstiltak langs hele 
behandlingskjeden for pasienter som inkluderes i prosjektet. Fastleger til de pasienter som blir 
inkludert forventes å kvalitetssikre enkelte momenter i oppfølgingsarbeidet som ellers inngår i 
fastlegenes eksisterende rutiner.   

Alle praksiskonsulenter har deltatt i prosjektets forberedende fase med en heldags workshop, hvor 
de har bidratt med fastlegeperspektivet til løsninger/tiltak 



 
 
PKO vil fortløpende holde SUFF orientert og rådføre seg når endelige prosjektutkastet foreligger. 

 

Sak 10-20 - Infusjonsbehandling av osteoporose ved SØ - orienteringssak 
Saken har vært behandlet i Samhandlingsutvalget og i SUFF tidligere uten å finne sin endelige løsning 
på ansvarsforhold mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Nå har SØ tatt dette ansvaret: 

Et tverrfaglig samarbeid internt i SØ har resultert i tydelig ansvarsfordeling og behandlingstiltak til de 
pasientgruppene som er aktuelle for Aclasta-behandling. «Pasientforløp Aclasta-behandling» er 
utviklet. 

Fastlegene kan også henvise de pasientene som ikke kan gjøre bruk av peroral behandling, til 
intravenøs Aclasta-behandling i sykehuset.  
Det er viktig å presisere at tablett-behandling er førstevalget, men det finnes pasienter som ikke 
kan gjennomføre dette. De kan få infusjon på sykehuset. 

Slik gis behandlingstilbudet til aktuelle pasienter innen ortopedi, kreftbehandling og revmatologi: 

• Ortopediske pasienter som opereres for hoftebrudd får første Aclasta-infusjon mens de er 
inneliggende. De innkalles videre ved osteoporosepoliklinikken i Moss etter ett år for 
påfølgende infusjoner/oppfølging 

• Kreftavdelingen gir Aclasta-behandling og følger selv opp alle sine aktuelle pasienter.  
• Revmatologisk avdeling gir behandling og følger opp egne pasienter. I tillegg har avdelingen 

ansvaret for osteoporosepoliklinikken som utfører Aclasta-infusjonene. 

Sak 11-20 – Statistikk for Samhandlingsavvik – orienteringssak 
Saken presenteres av Benny Adelved 

Bakgrunn: Fast punkt i Agenda 

Den ekstraordinære situasjonen som følge av pandemi har også medført en betydelig nedgang i 
antall avviksmeldinger.  

Reduksjon i antall innkommende og utgående avvik er også en reduksjon i kvalitetsarbeid i forhold til 
samhandlingsrutiner.  

Pandemirelatert samhandling er tross alt er det mest aktuelle temaet. Derfor har antall har antallet 
fastleger i pandemirådet er endret fra 1 til 3 fastleger og alle referater fra pandemirådet sendes til 
alle fastleger i sykehusområdet.  

Drøfting/refleksjoner i møtet:  
• Generelle inntrykket hos fastlegemedlemmer i SUFF er kvalitet på epikriser fra klinikk for 

medisin er blitt bedre. En antar at dette er resultat av avviksmeldinger fra fastleger  
 

Odd Petter (ref) 
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