
 
 

Samhandlingsutvalg for fastleger – (SUFF) 

Møtereferat 

Møte 28. mai 2021 
Administrasjonsbygget Kalnes rom 301 kl. 13-15 

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

Fredrikstad region Bjørn-Tore Martinussen * Klinikksjef medisin SØ Volker Solyga V 
 

Sarpsborg region Knut Gløersen V Samhandlingssjef SØ Odd Petter Nilsen  * 
Moss region Jens Lind-Larsen   Ѵ Samhandlingssjef 

kommune 
Guro Steine Letting V 

Halden region Tore Moen Ѵ Kommuneoverlege Jens Espeland V 
Indre Østfold region Golbon Sadrzadeh V Kommuneoverlege Eva Cathrin Lindset Ѵ 
   Invitert PKO-leder Benny Adelved V 
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Sak 8-21 Oppfølging etter operasjon for tykk- og endetarmskreft på OUS 
Saken fremmes av praksiskonsulentene 

Bakgrunn 
Det nasjonale handlingsprogrammet for tykk- og endetarmskreft er nylig revidert. Blant annet er 
omfanget av radiologiske kontroller etter kirurgisk behandling redusert. Tarmkreft (tykktarms- og 
endetarmskreft) - Helsedirektoratet 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/kreft/tykk-og-endetarmskreft
https://www.helsedirektoratet.no/tema/kreft/tykk-og-endetarmskreft


 
 
Oppfølgingsplan for endetarmskreft skiller seg noe fra tykktarmskreft. Derfor er det utarbeidet 
separate oppfølgningskalkulatorer for respektive tilstander i fastlegeportalen.no. Disse er sendt til 
revisjon til avdeling for Gastroenterologisk kirurgi, SØ.  

Anbefaling fra SUFF 
• Saken utsettes fordi SUFF ønsker grundig dialog med gastrokirurgisk seksjon om dette 
• Gastrokirurg inviteres til neste utvalgsmøte for å orientere om oppfølging, hva man tenker 

om residiv, kontrollregime (overganger) fastlegens rolle m.v.  
 

Sak 9-21 ME pasientflyt - oppfølging 
Saken ble behandlet første gang i SUFF 27.11.20 – sak 12-20 

Bakgrunn 
Det opprinnelige skisseforslag over pasientforløp ga rom for uklarheter. Praksiskonsulenter fikk 
oppdrag til å i samarbeid spesialister ved SØ utarbeide et forslag som bedre gjenspeilet fastlegenes 
hverdag. Det ble foretatt et digitalt møte med avd. for fys. med. og infeksjon.  

Skissen under viser Prosessoversiktet i det opprinnelige forslaget.  

 

Skissen under viser det nye forslaget som allerede er godkjent av nevnte spesialister.  

 

Sammenlignet med det opprinnelig Prosessoversiktet, er det nye forslaget mer tydelig på 
utredningsprosessen som bedre ivaretar forsvarlighetskravet.  

Opprinnelige foreslåtte pasientforløpet hadde oversikt over Aktivitet og Ansvar. Disse må 
omarbeides til å bedre stå i samsvar med det det nye Prosessoversiktet. Det er et arbeid som PKO 
ønsker å være delaktig i, men det bør startes etter drøftingsresultat fra SUFF-møte foreligger.  

https://01.fastlegeportalen.no/pko-nytt/suff/suff-2020-4-motereferat-samhandlingsutvalg-for-fastleger/


 
 
Skissen under er tenkt som drøftingsgrunnlag. Det er utarbeidet av PKO for å gjenspeil fastlegenes 
hverdag når de utreder pasientsymptomet utmattelse (alene eller sammen med andre symptomer).  

 

Helsehjelp til ME pasienter, har som regel et trygdemessig aspekt i tillegg til det medisinsk faglige 
aspektet (utredning, diagnostikk, behandling, oppfølgning og rehabilitering). Dersom fastlegen IKKE 
er spesialist i allmennmedisin, vil pasientens trygdemessige forhold ikke kunne ivaretas uten hjelp fra 
spesialisthelsetjenesten.  

Skjermutklippen under er hentet fra Nasjonal veilederens side 45 og adresserer anslagsvis halvparten 
av fastleger i Østfold som ikke er spesialister i allmennmedisin.  

 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/pasienter-med-cfsme-utredning-diagnostikk-behandling-rehabilitering-pleie-og-omsorg/CFS-ME%20%E2%80%93%20Nasjonal%20veileder%20for%20utredning,%20diagnostikk,%20behandling,%20pleie%20og%20omsorg.pdf/_/attachment/inline/63b695db-59b0-48e9-9da5-f49a4de282ba:35fd11d1509dd099b5bf142021e5813d10070553/CFS-ME%20%E2%80%93%20Nasjonal%20veileder%20for%20utredning,%20diagnostikk,%20behandling,%20pleie%20og%20omsorg.pdf


 
 
Når en pasient er ferdig utredet og fått diagnosen ME av sin fastlege, starter behandlingsfasen som 
ifølge Nasjonal veileder, består av; 

• Kognitiv terapi  
• Graderte treningsterapi 
• Mestringskurs 

Et pasientforløp bør kanskje si noe om hvilke behandlingstilbud som finnes pr i dag. Det samme 
gjelder ME pasientenes behov for rehabilitering og evt. rest-funksjonsvurdering hos 
spesialisthelsetjenesten som et ledd i medisinsk avklaring. 

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

Begrunnelse/refleksjoner:  
- SØ har ikke spesialkompetanse på ME.  
- Fastlegene har kompetanse til å gjøre utredning og sette diagnose. Fordel at fastlegen kan sette 

diagnosen og følge pasienten. Slipper da en runddans med henvisninger/avslag til ulike 
spesialister.  

- Krevende - symptomene er subjektive, vanskelig å få til enhetlig vurdering av fastlegene.  
- God erfaring med å få hjelp fra SØ i tilfeller der sykdomsbildet ikke passer helt, f. eks. fra 

nevrologisk avdeling. Det er ikke nødvendig med «fast track». 
- Pasientene faller litt mellom flere stoler. Det er dessverre ingen godt dokumentert effekt av 

behandling. Nasjonale veiledere viser til behandlingstilbud, f. eks. gradert trening, kognitiv terapi, 
mestringskurs.  
Kommunehelsetjenesten har ikke det tilbudet, mens f. eks. DPS gir avslag.  
NAV forventer at anbefalt behandling i nasjonal veileder skal være prøvd for å innvilge ytelser. 
Fastlege kan henvise til rehabiliteringstilbud for funksjonsvurdering. 

- ME utgjør få pasienter i en fastlegepraksis. Slitenhet og kronisk utmattelse er derimot en hyppig 
problemstilling. 

- Pasienter med ME har en kronisk lidelse. Noen har et betydelig funksjonstap og har krav på 
kommunale helse- og omsorgstjenester dersom de har behov for det. En løsningsorientert 
tilnærming vil være å starte behandlingen så snart fastlegen er sikker på diagnosen ME. 

 

Anbefaling fra SUFF 
- SUFF anbefaler å få på plass behandlingstilbud til ME-pasienter. 
- SUFF vil fremme sak for FSU: Behandlingstilbud til ME-pasienter -   Hvordan kan det utvikles et 

bedre tilbud til disse pasientene? (Hvor mange pasienter dreier det seg om per år i Østfold?) 
- Kan helseforetaket tilby mestringskurs x 2 / år (jf. Digitale kurs Sørlandet sykehus)?  
- Hva tilbyr kommunene til pasientgruppa per i dag?  
- Kan kommunen tilby gradert treningsterapi (fysioterapeuter)?  

 



 
 
 

Sak 10-21 Fastleger til utvalg og faglig arbeid i Helsefellesskapet  
Saken fremmes av Odd Petter Nilsen 

Bakgrunn 
SUFF skal oppnevne/utpeke fastlegerepresentanter til ulike underutvalg som nedsettes i 
Helsefellesskapet. 
Det er to aktuelle oppnevninger nå: 

 
1. Det skal være fastlegerepresentasjon i et nytt underutvalg som skal utarbeide «felles 

tjenester til barn og unge». Dette er ett av satsingsområdene i Nasjonal helse og 
sykehusplan. 
Se vedlagt mandat og øvrige deltakere 
Det er kommet forslag på fastlegerepresentant fra Petter Samuelsen. Han foreslår: 
Martine Rørhus -   Lægene på Kirkebygga, Fredrikstad 
 

2. UFAB (Utvalg for akuttberedskap) har eksistert i mange år, men har aldri hatt 
fastlegerepresentasjon. Det er nå vedtatt at det skal være fastlege i utvalget. Det skal være 
en fastlege som aktivt kjører/tar legevakt          
Vedlagt sakspirene var mandat og representasjon for UFAB 

 

Fastleger i slike utvalg honoreres med praksiskompensasjon som er en timesats = 89 % av 
salærforskriftens timesats.  

Beslutning fra SUFF 
1. Til Underutvalg for felles tjenester til barn og unge oppnevnes 

Martine Rørhus, Lægene på Kirkebygga, Fredrikstad 
2. Til UFAB oppnevnes Bent Asgeir Larsen, spesialist i allmennmedisin, Karrestad legesenter, Halden 

Sak 11-21 – Statistikk for Samhandlingsavvik – orienteringssak 
Saken presenteres av Benny Adelved 

Bakgrunn: Fast punkt i Agenda 

Samhandlingsavvik fra fastleger er en 
indikator på involveringsgraden av 
fastleger i utvikling av helsetjenester. 
Samhandlingsavvik til fastleger dreier 
seg som regel om tilbakemelding på 
henvisninger. 

Statistikk pr 21.05.2021 viser at 
fastleger involverer seg i like stor 
grad som i 2020.  



 
 
Antall tilbakemeldinger på henvisninger er derimot lavere enn 2020. I takt med at pandemien går i 
roligere fase, har samhandlingsavdelingen mottatt henvendelse fra enkelte avdelinger (f.eks. 
Bildediagnostikk avdeling) om bistand i å ta bruk fastlegeportalen til å sende tilbakemelding på 
henvisning til fastleger. 
 Saken tas til orientering 

Sak 12-21 – Eventuelt 
• Ambulant team DPS (meldt av Jens Lind Larsen). Ønske om å høre hva man tenker framover.  

Sak fra statsforvalter vedrørende praksis med ambulant team. Fastleger opplever at det er 
siling av pasienter. Jens melder inn sak til neste møte.  

• Motstand ved innleggelser i sykehus (meldt av Knut Gløersen). Flere fastleger opplever at 
det er motstand fra vakthavende, og noen ganger nesten krangel, når legen melder 
pasienten for innleggelse. Andre leger opplever ikke dette som et problem. Det er en fordel å 
konkretisere dette mest mulig. Fastleger oppfordres til å melde avvik på konkrete hendelser i 
Fastlegeportalen.  
 

• Polikliniske notat øyelege (meldt av Jens Lind Larsen) 
Ikke så lett å forstå behandlingsforløp og hva som forventes av fastlegen. Mye bruk av 
forkortelser. I fastlegeportalen ligger under «Rødt øye» forklaring på forkortelser. 
Dersom det forventes oppfølging av fastlege må det spesifiseres. 
Volker: Polikliniske notat er antagelig brukt mest til intern bruk. Sendes til fastlegen til 
orientering. På sikt ønsker vi å se på hvilken type informasjon vi ønsker fra hverandre. Mer 
standardisering, f.eks. «Pasienten har vært til injeksjonsbehandling nr. xx. Til orientering til 
fastlege».  
Benny: Det er gjort mye godt arbeid med å forbedre epikriser. Prosjekt med geriatrisk 
avdeling vil presenteres neste møte. Følger opp denne saken i etterkant av det. 

 

- Sak til neste gang: Hvordan velge ut representanter til utvalg? I ALU? 
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