
 
 

Samhandlingsutvalg for fastleger – (SUFF) 

Møtereferat 

Møte 26. november 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 V Kommuneoverlege Eva Cathrin Lindset Ѵ 

   Invitert PKO Petter Samuelsen V 
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Sak 20-21 Ambulant akutteam DPS - oppfølgingssak 

Saken ble innmeldt Jens Lind Larsen til forrige møte  

Klinikksjef psykisk helse og rus, Andreas Joner, er invitert til møtet 

Bakgrunn 

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

Ambulant Akutt Team (AAT) den 6. mars 2020 og i sak 15-21 den 24.september 2021. 

Konklusjon og anbefaling fra SUFF 24.9.21 

 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. 

 

Vurdering iht. Sjekkliste for saksbehandling 

Drøfting/Oppfølgning. Ikke vurderes iht. sjekkliste 

Drøfting/refleksjoner:  

 Det er ønskelig at klinikk for psykisk helsevern er liberale med å åpne mer for konsultasjoner med 
lege. Ringetid for telefonkonferering er i dag for liten. Ordningen vil ikke bli misbrukt. 

 Det er behov for å gi tydelig informasjon til fastleger og legevaktsleger om tilbud vedrørende 
konferering generelt og ved akuttinnleggelse. Hvor og når skal man henvende seg for ulike 
problemstillinger og hva kan man forvente av tjenester? 

 Det er prosedyrefestet at fastlege / legevaktslege straks settes over til psykiater uten opphold og 
begrunnelse, når det ønskes. 

 Uklarheten som Statsforvalteren ba om klarhet i var om psykiater var en del av AAT (og ikke bare 
er tilgjengelig for/er tilknyttet AAT slik det sto tidligere). Dette er nå klargjort og det går nå 
tydelig fram at psykiater er en del av AAT. I tillegg har AAT-ene (med unntak av DPS 
Halden/Sarpsborg) nå også psykolog på plass.  
Denne bemanningen gjelder kl. 08.00-16.00 på hverdager. På hverdager 16.00-22.00 og 
helg/helligdager 10.00-18.00 er det vakthavende lege /evt. overlege i bakvakt ved Psykiatrisk 
avdeling, Kalnes som konsulteres. 

 Kompetanse: Alle AAT består av, i tillegg til psykiater/psykolog, i hovedsak av sykepleiere/ 
vernepleiere med spesialisering. Alle disse gjennomgår et kvalifiseringsprogram med bl.a. fokus 
på selvmordsvurderinger.  

 

Anbefaling fra SUFF 

 SUFF er tilfreds med at AAT er bemannet med psykiater og er lett tilgjengelig for fastlege / 
legevaktslege når det er behov for dette.  

 SUFF anbefaler at klinikk for psykiatri og rusbehandling tydelig presenterer tilbudene ved AAT 
ved de enkelte DPS-ene gjennom For Fastleger:  

o Når skal / kan teamet kontaktes? 
 Generell konferering 
 Konferering vedrørende akutte kriser/ forverring/ innleggelse 

o Hvilke tjenester skal man forvente å få ved kontakt? 
 Raske vurderinger og korttidsbehandling av: (opplisting…) 
 Oppfølging og hjemmebehandling? 

 Det oppfordres til å kontakte avdelingssjef DPS eller sende en melding til DPS gjennom 
avvikssystemet i Fastlegeportalen dersom man opplever at AAT ved lokale DPS-et ikke etterlever 
retningslinjene som er gitt i oppdraget de har fått. 

 

 



 
 

Sak 21-21 Evaluering av epikriseprosjektet  
Saken fremmes av praksiskonsulentene 

Bakgrunn  

På initiativ fra administrativt samarbeidsutvalg ble det våren 2018 satt ned en arbeidsgruppe med 

tanke på å forbedre epikrisekvaliteten for medisinske avdelinger. Gruppen besto av representanter 

for fastleger, sykehjem/helsehusleger og sykehusleger, med avd. sjef Odd Helge Hunderi som leder.  

Etter flere møter, og høringsrunder, ble det vedtatt en ny mal for epikrise-utforming. Denne malen 

skulle bidra til at epikrisen «spisses» opp mot viktige problemstillinger for pasienten i 

utskrivningssituasjonen, samt planer for oppfølging og tydelig beskjed til fastlege. 

Ny mal ble satt i utprøving i avdeling for akuttgeriatri.  

Malen er fremdeles i bruk i akuttgeriatri, men det er ikke gjort en endelig evaluering av 

prøveperioden og malen er derfor ikke implementert i hele klinikk for medisin, som var et av målene 

for arbeidet. 

Vurdering iht. Sjekkliste for saksbehandling 

Drøfting/Oppfølgning. Ikke vurderes iht. sjekkliste 

Begrunnelse/refleksjoner:  

 Epikrisene fra klinikk medisin har generelt blitt mye bedre  

 Noen av punktene fra malen er tatt i bruk i enkelte andre avdelinger også (tillegg til akuttgeriatri) 

 Det er flere grunner til at en bred evaluering ikke er gjennomført – bl.a. pandemien 

 Klinikk for medisin vil gjøre en evaluering våren 2022 

 Punkt om førerkortvurdering er viktig for enkelte fagområder og bør være med i en mal siden det 
likevel må vurderes av sykehuset 

 Punkt om Melding til fastlege er et viktig punkt som må være med. 

 Det er ønskelig at malen som besluttes også kan tas i bruk i klinikkene kirurgi og psykisk helse for 
å sikre like god kvalitet på epikrisene innenfor disse fagområdene som det er/blir i klinikk for 
medisin. 

 Det viktigste er ikke at det er en mal, men at epikrisene er av god kvalitet og inneholder det 
mottaker av epikrisene trenger i sitt videre arbeid. En mal kan bidra til ønsket kvalitet og 
utforming av epikrisene. 

 

 

Anbefaling fra SUFF 

 SUFF anbefaler at evalueringsarbeidet tas opp internt i klinikk for medisin og at det presenteres i 
SUFF-møte våren 2022 for videre diskusjon 
 

 

Sak 22-21 Osteoporosepoliklinikken 

Saken er innmeldt Jens Lind Larsen  



 
 
Bakgrunn 

Beintetthetsmåling/ osteoporosepoliklinikk, SØ er «sykepleierstyrt». Fastlegen henviser til 

osteoporosepoliklinikken for Beintetthetsmåling /vurdering av benskjørhet. Resultat av 

beintetthetsmåling er som regel diagnostisk konklusiv (tilstrekkelig grunnlag for oppstart av 

behandling eller ikke), men det foreligger ikke noen klar konsensus om hvem som har 

behandlingsansvaret etter at diagnosen er stilt.  

Fastlege blir fra sykepleier på osteoporosepoliklinikken SØ bedt om å 

rekvirere osteoporoseforebyggende medikamenter til pasienten. Fastlege forstår ikke hvorfor denne 

behandlingen ikke kan ordineres fra den som stiller indikasjon.  

Vurdering iht. Sjekkliste for saksbehandling 

SUFF-vurderingsskjema, punkt 35 og 6 er lagt til grunn for vurderingen under.  

Kompatibilitet (SUFF-vurderingsskjema punkt 35):  

Grunnregel for oppgavefordeling mellom 1. og 2. linjetjeneste i Østfold er definert av SUFF-

anbefaling, punkt 2.1.5 som bygger på en skarp avgrening i pasientforløp (hjem-sykehus-hjem).  

 

Drøfting/refleksjoner:  

 Tidligere usikkerhet om osteoporosebehandlingen har blitt en mye bedre vedrørende Aclasta-
behandling. Der har sykehuset har tatt ansvaret for dette og dette funger bra! 

 Det er behov for å klargjøre hvem som har ansvar for funnene fra poliklinikken vedrørende både 
bentetthetsmålingen og diverse blodprøver som tas i sammenheng med utredningen.  

 

Anbefaling fra SUFF 

Det bes om at revmatologene vurderer denne problemstillingen i lys av drøftingen i dag og at saken 

deretter presentes i Samhandlingsutvalg for fastleger for videre diskusjon/ konklusjon 

Sak 23-21 Møtedatoer for Samhandlingsutvalg for fastleger 2022 

Forslag til møtetidspunkt- og sted:  

Fredager kl. 13-15 – administrasjonsbygg Kalnes - rom 122 (som i dag) 

 4. mars 

 13. mai 

 16. september 

 2. desember 

Sak 24-21 Statistikk for Samhandlingsavvik – orienteringssak 

Saken presenteres av PKO 

Bakgrunn: Fast punkt i Agenda 

https://01.samnet.no/pko-nytt/suff/anbefalinger-om-samarbeid/
https://01.samnet.no/pko-nytt/suff/anbefalinger-om-samarbeid/


 
 
Samhandlingsavvik fra fastleger er en indikator på involveringsgraden av fastleger i utvikling av 

helsetjenester. Sammenlignet med 2020, ser det ut som at antall innkommende avvik er stigende 

som et tegn på normalisering av forhold relatert til samhandling.  

 

 

Begrunnelse/refleksjoner:  

 Dette er tilbakemeldinger for å få til forbedringer og ikke avviksmeldinger i tradisjonell forstand. 
Det bør understrekes fordi avvik høres for negativt ut.  

 De avdelingene som får slike meldinger behandler disse seriøst og informerer internt/gjør 
endringer for å rette opp i feil praksis 

 Erfaringen viser at det disse meldingen bidra til forbedring av praksis 
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 Det er derfor viktig at flere fastleger tar seg tid til å sende slike meldinger slik at kvaliteten på 
samarbeidet øker 

 

Anbefaling fra SUFF 

 SUFF tar saken til orientering og oppfordrer samtidig fastleger til å melde fra for å bidra til 
forbedringer 

 

Eventuelt - Fastlegekrisen – risikovurdering og tiltaksplan – t.o. 

Samhandlingssjef for kommunene, Guro Steien Letting, har på vegne av kommunene Moss, Indre 

Østfold, Halden, Sarpsborg og Fredrikstad sendt et brev til Helsedirektoratet. Kommunene er 

bekymret for at kapasiteten i fastlegeordningen og på legevaktsentraler kan bryte sammen i løpet av 

vinteren, og ber om en nasjonal plan for prioritering av fastlegenes oppgaver i en krisesituasjon. 

Kommunene vil utarbeide egne beredskapsplaner for fastlegeordningen, på samme måte som for 

andre kommunale tjenester. Fastleger vil involveres i dette arbeidet.   

 


