
 
 

Samhandlingsutvalg for fastleger – (SUFF) 

Møtereferat 

Møte 24. september 2021 
Administrasjonsbygget Kalnes rom 122 kl. 13-15 

Tilstede= Ѵ   Ikke til stede= * 

Fastleger  Sykehuset / kommuner  

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

Sarpsborg region Knut Gløersen V Samhandlingssjef SØ Odd Petter Nilsen  V 

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 * Kommuneoverlege Eva Cathrin Lindset Ѵ 

   Invitert PKO-leder Benny Adelved V 
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Sak 13-21 Oppfølging etter operasjon for tykk- og endetarmskreft 

Saken fremmes av PKO 

Overlege ved gastro-kirurgisk seksjon, Bjarte Tidemann Andersen deltok i saksbehandlingen 

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 godkjent av 

Gastro-kirurgene, SØ.  

I tillegg til godkjenning av lokal oppfølgingsplan i SØ området, forventes at det vil oppstå en del 

praktiske spørsmål som bør avklares. Bl.a. 

 Tidspunkt for overgang til nye regler.  

 Fastlegens rolle  

 Tiltak ved symptomer og tegn på tilbakefall/spredning eller plager etter operasjon.  

 

Vurdering iht. Sjekkliste for saksbehandling 

Drøfting om justering av eksisterende rutiner – ikke evaluert iht. sjekklisten på nåværende tidspunkt. 

Drøfting / avklaringer  

 Nye oppfølgingsregler gjelder fra 1.9.2021.  

 Pasienter som er operert før 1. april 2021 og er i oppfølging i regi av fastlege, overføres 
fortløpende til nytt opplegg (Se også fastlegeportalen.no)  

 Pasienter > 80 år som er operert for tykk- og endetarmskreft, vil, i tråd med 
handlingsprogrammet, ikke inngå i et fast kontrollopplegg i SØ’ regi. Disse pasientene bør 
følges opp videre av fastlegen, hvor kreftsykdommen ivaretas sammen med pasientens 
øvrige helsesituasjon. Omfang og hyppighet av oppfølging baseres på den enkelte pasientens 
behov, og avtales mellom fastlegen og pasienten. 

 

Anbefaling fra SUFF 

SUFF tar saken til orientering.  

Sak 14-21 Samhandling om pasienter med KOLS og hjertesvikt 

Muntlig ved Volker Solyga 

Bakgrunn 

Klinikk for medisin leder et prosjekt i samarbeid med Fredrikstad kommune: «Forbedring av 

samhandling mellom kommuner og Sykehuset Østfold, rettet mot pasienter med diagnosene 

hjertesvikt og KOLS» 

Disse to pasientgruppene har i Østfold høyere mortalitet og re-innleggelsesrate i forhold til andre 

sykehusområder. HSØ har bevilget SØ midler til samhandlingsprosjekt med minst en kommune. 

Foreløpig er det Fredrikstad. Det skal være følgeforskning i prosjektet.  

Første delen av prosjekt skal være en journalgjennomgang hos ca. 20 pasienter for å følge den 

faglige vurderingen i hele pasientforløpet. Dvs. en gjennomgang av pasientens journal hos fastlegen, 

sykehuset, kommunen og legevakten. Ut fra funn i gjennomgangen, vil man søke å etablere et 

samhandlingsprosjekt for å styrke den samlede faglige, systematiske og organisatoriske innsatsen 

overfor disse pasientgruppene. Hjemmeoppfølging, digitale hjelpemidler og ambulant virksomhet er 

blant tiltakene som skal vurderes 

https://01.fastlegeportalen.no/procedure/kreft/pakkeforlop-for-kreft/tykk-og-endetarmskreft/
https://01.fastlegeportalen.no/procedure/kreft/pakkeforlop-for-kreft/tykk-og-endetarmskreft


 
 
Spørsmålet i dagens møte er hvordan man ser for seg journalgjennomgang i fastlegejournalene. 

Hvem skal delta? 

Vurdering iht. Sjekkliste for saksbehandling 

Drøftingssak– Ikke vurdert iht. sjekkliste for behandling 

Begrunnelse/refleksjoner:  

Mulige deltakere i en strukturert journalgjennomgangen 

 Spesialist i hhv. hjerte/lunge og fastlegen? 

 Praksiskonsulentene på vegne av fastlegekorpset? 

 En definert lege fra Fredrikstad på vegne av fastlegene? 

 Skal en kommuneoverlege delta for å vurdere pasientens eventuelt andre kommunale 
tjenester? 

 En annen fastlege enn den som har pasienten på sin liste? 
 

Samhandlingsutvalg for fastleger mener at fastlege bør være med i journalgjennomgangen. Helst den 

som har skrevet journalen, men like gjerne en kollega. Fastleger bør være positive til å bidra i et slikt 

forbedringsarbeid. Det ligger også mye læring for fastlegen i en slik gjennomgang 

Anbefaling fra SUFF 

 Det er viktig å jobbe sammen med følgeforskerne for å finne hensiktsmessige parametere man 
skal vurdere i journalgjennomgangen slik at prosjektet finner gode innsatspunkter for videre 
arbeid 

 Fastleger som inviteres til journalgjennomgang bør stille seg positive til deltakelse 
 

Sak 15-21 Ambulant akutteam DPS 

Saken er innmeldt Jens Lind Larsen 

Bakgrunn 

Saken er tidligere vurdert i Samhandlingsutvalg for fastleger (sak 2-20 – Omlegging av lokasjon 

Ambulant Akutt Team (AAT) den 6. mars 2020.  

I ettertid har saken også vært vurdert hos Statsforvalter (tilsynssak - Ambulante akutteam (AAT) og 

vurdering av øyeblikkelig hjelp innenfor psykisk helsevern for voksne ved Sykehuset Østfold) etter 

bekymringsmelding / klage fra to fastleger. Fortsetter ordningen med Ambulante akutteam og 

melding av pasienter gjennom disse som tidligere, eventuelt hva blir nytt? 

Bekymringen er i hovedsak at fastlege ikke får konferere med lege i saker der det er viktig med lege-

lege konferering, men møter representanter for flere andre yrkesgrupper som ikke har 

legekompetanse. Lege er p.t. ikke en del av AAT, men kan kontaktes ved behov.  

Saksbehandlingen mellom klagerne, statsforvalter og sykehuset fulgte saken. Der ser man at 

sykehuset har gjort endringer for å bedre bl.a. legetilgjengeligheten, men statsforvalteren ønsker 

ytterligere presisering innen 1.12.21. 



 
 
Klinikksjef Andreas Jones inviteres til neste møte i Samhandlingsutvalg for fastleger 26.11.21 for å 

redegjøre om aktuell praksis og eventuelt planlagte endringer i denne - hvilke konsekvenser får 

eventuelt endringene for allmennlegene/ legevaktene/ kommunehelsetjenesten? 

Begrunnelse/refleksjoner:  

Det er forståelse for at lege på sykehuset ikke må involveres i alle saker. Mange saker kan og skal 

løses av personell med lavere kompetanse, men når det er lege/psykologkompetanse man 

henvender seg til sykehuset for å få, må den være lett og rask tilgjengelig. 

Anbefaling fra SUFF 

 AAT er et nyttig og godt tilbud for mange problemstillinger, men der det er behov for 
legekonferering må dette være lett tilgjengelig. Hvordan fastlege skal forholde seg for raskt å 
få kontakt med lege, må det informeres tydelig om til fastleger / legevaktsleger 

 SUFF registrerer at klinikk for psykisk helsevern og rus er i ferd med å lukke avvikene påpekt 
av fastleger og Statsforvalter og imøteser redegjørelse fra klinikksjefen om dette i neste 
møte. 

Sak 16-21 Fastleger til utvalg og faglig arbeid i Helsefellesskapet  

Saken fremmes av Odd Petter Nilsen 

Bakgrunn 

SUFF skal, på forespørsel, oppnevne/utpeke fastlegerepresentanter til ulike faste og tidsavgrensede 

underutvalg som nedsettes i Helsefellesskapet. 

SUFF må lage seg en prosedyre for hvordan kandidater foreslås, forespørres og utvelges, slik at dette 

blir enkelt og forutsigbart.  

 

Forslag:  

1. Hver fastlege i SUFF spør sine kollegaer i ALU/SLU i sin region, hvem som har interesse av 
slikt arbeid, samt hva slags område de helst ønsker å bidra i, ut fra interesse / kompetanse 

2. Samhandlingsavdelingen holder oversikt over interessentene 
3. Når det ønskes fastlegerepresentasjon i et utvalg / arbeidsgruppe i Helsefellesskapet 

vurderer SUFF, etter initiativ fra samhandlingsavdelingen, raskt aktuelle kandidater utfra 
oversikten (gjerne utenfor de faste møtene) 

4. Samhandlingsavdelingen kontakter aktuelle kandidater med konkrete / praktiske 
opplysninger vedrørende oppgaven 
 

Vurdering iht. Sjekkliste for saksbehandling 

Annen sakstype – Ikke vurdert iht. sjekkliste for behandling 

Begrunnelse/refleksjoner:  

Generelt kan det være vanskelig å rekrutterer fastleger til slikt arbeid, særlig når det er ikke er helt 

konkrete oppgaver som etterspørres. Likevel er det nok noen som ønsker å bidra og det er 

hensiktsmessig å kjenne disse når det kommer konkret forespørsler. Da kan samhandlingsavdelingen 

raskt starte rekrutteringsarbeidet blant de som er positivt innstilt til dette. 



 
 
Avlønning av fastlegearbeid: I «Veileder om fastlegers deltakelse i helsefellesskap» (se sak19-21) som 

er utarbeidet av KS og Legeforeningen er det anbefalt størrelse på avlønningen. Kommunene i 

Helsefellesskapet Østfold diskutert hva de vi legge seg på ennå, men det vil fremmes sak slik at dette 

kan behandles. Pt. er timesatsen = kr. 966,- (89% av timesatsen i salærforskriften – fastsettes i 

statsbudsjett hvert år) 

Anbefaling fra SUFF 

1. Samhandlingsutvalg for fastleger støtter forslaget til prosedyre for å oppnevne/utpeke 
fastlegerepresentanter til ulike faste og tidsavgrensede underutvalg som nedsettes i 
Helsefellesskapet. 

2. Det er positivt at forespørselen om slikt arbeid går til alle fastleger slik at alle får muligheten til å 
delta. Det blir også transparent hvordan rekruttering til oppgavene foregår 

3. Det bør lages et skriftlig notat til hjelp for fastlegene i SUFF til informasjon overfor de lokale 
ALU/LSU 

 

 

Sak 17-21 Forslag til tema og program på Vårmøtet 11. og 12. mars 2022 
Det er nedsatt en programkomite i SØ, for neste års Vårmøte, der bl.a. PKO er representert. Ett møte 

er avhold. Foreløpig forslag til temaer for både forelesninger og workshops var vedlagt.  

SUFF var bedt om å komme med innspill til programforslaget.  

Innspillene fra SUFF-møtet oversendes programkomiteen  

Sak 18-21 Statistikk for Samhandlingsavvik – orienteringssak 

Saken presenteres av Benny Adelved 

Bakgrunn: Fast punkt i Agenda 

Statistikk over aktuelle avvikspunkter gir en indikasjon 

på hvilke temaer som fastleger i Østfold setter høyest 

på samhandlings-agenda.  

Nye forslag til drøfting i SUFF topper statistikken. 

Disse dreier seg, som regel om forhold som ikke 

dekkes av SUFF-anbefalinger om samarbeid.  

Nest etter uklarheter om oppgavedeling kommer 

spesialistenes tilgjengelighet for telefonisk 

konferering. Fastleger utfører stadig mer komplekse 

oppgaver som tidligere ble utført av spesialister på 

poliklinikker. Det avlaster spesialisthelsetjenesten, 

men uten en smidig telefontilgjengelighet kan det 

innebære en uhensiktsmessig ressursbruk hos 

fastlegen og mindre optimalt tilbud for pasienter.  



 
 
 

Sak 19-21 Veileder om fastlegers deltakelse i helsefellesskap - orienteringssak 

KS og Legeforeningen har sammen laget denne veilederen om fastlegers deltakelse i 

helsefellesskapene – se lenke 

 

Odd Petter  

 

 

 

 

https://www.ks.no/contentassets/3ad0a9475cbc4028a5d75fd3866f348a/Veileder-fastlegerepresentasjon-i-helsefellesskap.pdf

