
 
 

Samhandlingsutvalg for fastleger – (SUFF) 

Møtereferat 

Møte 13. mai 2022 
Administrasjonsbygget Kalnes rom 302 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 Per Øyvind 
Grønningsæther 

V Kommuneoverlege Eva Cathrin Lindset * 

   Invitert PKO Petter Samuelsen 
Dag Eivind Syverstad 

V 
V 

  Inviterte fra klinikk Psykisk 
helse /rus sak 06-22 

Andreas Joner 
Kari Gjelstad 
Pål Dåstøl 
Ingmar Clausen 

V 
V 
V 
V 
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Sak 05-22 Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft 

Saken ble innmeldt av Jens Lind-Larsen og drøftet i møte 4.3.22 

 

Se referatet fra SUFF-møtet 4.3.22 her 

Drøfting i SUFF den 13.5.22 

1. Fra Faglig samarbeidsutvalgs møte den 28.4.22: 
a. Kommunene i Helsefellesskapet melder at de ennå ikke har startet 

implementeringen av pakkeforløpet. 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-m%C3%B8te%2020220304.pdf


 
 

b. Det aller fleste kommunene er i ferd med å etablere rollen som kreftkoordinator eller 
tilsvarende. 

c. Kommunene ser for seg kreftkoordinator eller tilsvarende som nøkkelen i dette 
arbeidet for å motta kartleggingen fra sykehuset og følge opp den kommunale 
kartleggingen 3-4 mnd. og 12-18 mnd. i etterkant. 

d. Det er et ønske fra både sykehus og kommuner om å starte forsiktig og prioritere de 
som trenger slik oppfølging mest. 

2. Dette må ikke bli en ny og omfattende oppgave for fastleger. Det er usikkert hvor stor 
endring dette pakkeforløpet vil gi i forhold til hvordan vi følger opp kreftpasienter i dag.  

3. Prosedyrer inkl. god informasjon til alle berørte inkl. pasienter og pårørende, skal utarbeides 
i Helsefellesskapet og fastlegene skal ha god representasjon i dette arbeidet som starter 
etter sommerferien.  

 

Anbefaling fra SUFF   

1. Samhandlingsutvalg for fastleger er enig i at ordningen bør starte forsiktig med de pasientene 
som mest trenger oppfølging fra kommunene, for å samle erfaring om pakkeforløpet. 

2. Kreftkoordinator, eller tilsvarende rolle i kommunene, bør være den foretrukne mottaker av 
sykehusets kartlegging og den som følger opp pasientene mht. videre kartlegging. 

3. Fastlegene må involveres godt i prosessen med utarbeidelse av forløpet for å sikre at de ikke 
pålegges mer arbeid utover det som naturlig hører til fastlegen. 

 

 

Sak 06-22 Psykisk helse DPS/PAM/BUPP - hvordan kan vi bli bedre til å samhandle? 

Saken ble innmeldt av Jens Lind-Larsen og drøftet i møte 4.3.22:  

- Kommunikasjon om de dårligste pasientene ved utskrivelse/innleggelse/reinnleggelse. Kan 
sykehusleger/psykologer samhandle bedre med fastlegene? Hvordan samarbeider og 
kommuniserer vi med hverandre? Skal vi ha noen avtaler? Lege til lege?  

 

Se referatet fra SUFF-møtet 4.3.22 her 

Til dagens møte 
Klinikksjef psykisk helse og rus, Andreas Joner og avdelingssjefene Ingmar Clausen (DPS Nord), Kari 

Gjelstad (DPS Fredrikstad), Pål Dåstøl (DPS Halden / Sarpsborg) deltok i drøfting og diskusjon om 

samarbeid med utgangspunkt i drøfting fra forrige møte og deres egne planer for å utvikle 

samarbeidet. 

Drøfting i møtet:  

 Det er et sterkt ønske fra klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling (PSYK/RUS) om å 
samarbeide om de punktene som SUFF viser til i referat fra 4.3.22 

 De foreslår å nedsette en arbeidsgruppe for dette arbeidet 

 SUFF foreslår at praksiskonsulentene, sammen med ledere og klinikere i PSYK/RUS danner 
arbeidsgruppen 

 Blant punktene som må avklares / forbedres 
o Involvering av fastleger før henvisning, ved ø.hjelps-innleggelse, under innleggelse, ved 

utskrivning og underveis i poliklinisk behandling. 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-m%C3%B8te%2020220304.pdf


 
 

o Tydelig konklusjon i epikrisen: Hva er gjort – hvilke vurderinger er tatt - hva skal følges 
opp av fastlegen. 

o Tydelig plan for oppfølging ved utskrivelse i epikrisen 
o Tydeligere, spissede og bedre henvisninger – hvordan øke kvaliteten? – bruk av 

Samnet.no (tidl. Fastlegeportalen)? Kurs? 
o Etablere relevante møteplasser / samhandlingsfora / kursrekker / høstmøte (i tillegg til 

Vårmøtet)? 
o Mer bruk av konfereringstelefon og dialogmeldinger 
o Samarbeid med avtalespesialister – Bl.a. felles vurdering av henvisninger med 

avtalespesialister for bl.a. rettighetsvurdering (internt prosjekt i klinikken) 
o Opprette kontakt med kommunale tjenester ved avslag? (samtykke fra pas.) – fastlege 

må også informeres om dette. 
o Bedre informasjon om tilbudene i sykehuset – lettere å spisse henvisninger 

 

Anbefaling fra SUFF 

 SUFF ønsker å etablere en arbeidsgruppe for samhandling mellom klinikk for psykisk helsevern og 
rusbehandling og fastlegene ved praksiskonsulentene.  

 Formålet er å bedre samhandlingen mellom fastleger og sykehuset innenfor alle relevante 
aktiviteter der partene ser behov for forbedring. 

 Arbeidsgruppen må se på samarbeidet på både et overordnet og lokalt nivå. BUP, 
sykehuspsykiatrien og rus må inkluderes. 

 Dette er ikke et tidsavgrenset arbeid, men fortsetter så lenge partene ønsker dette 
samarbeidsforumet. 

 Arbeidsgruppen presenterer sine resultatet av sitt arbeid i SUFF for eventuelt tilbakemelding, råd 
og hjelp til beslutninger, samt som informasjon i For Fastleger og Samnet.no (tidl. 
Fastlegeportalen) 

 

Sak 7 -22 Oppfølgingssak - svar på mammografiscreening 
Dette var en forespørsel i forrige SUFF-møte (4.3.22): Fastlegene vil gjerne ha beskjed når pasientene 

har vært til mammografi / er i oppfølgingsløp der. Kan dette tas opp med avdeling for 

bildediagnostikk? 

Dette er svaret fra avdeling for bildediagnostikk: Kreftregisteret har ansvar for utsendelse av 

invitasjons- og svarbrev til kvinnene i Mammografiprogrammet. Screeningresultatet er ikke registrert 

i vårt radiologiske informasjonssystem, og vi har dessverre ikke mulighet til å sende ut svar til 

fastleger. 

SUFF ønsker at kreftregisteret kontaktes for å sjekke muligheter for at de kan holde fastlegene 

oppdatert på screening og oppfølging.  

Det er videre ønskelig å invitere ansvarlig for oppfølging av mammografi / brystkreft i kirurgisk 

avdeling til SUFF for informasjon om denne oppfølgingen. 



 
 

Sak 8-22 Oppfølgingssak - Ny eller endret medikasjon på sykehuset – elektronisk 

resept  

SUFF anbefalte følgende i sak 3-22 i møtet 4.3.22 

1. SUFF oppfordrer legene på sykehuset til alltid å skrive resepten elektronisk slik at den er lett 
tilgjengelig for fastlegen.  

2. SUFF anbefaler at sykehuset gjør tiltak internt for at sykehuslegene, når de har gjort 
medikamentendringer, som rutine trekker tilbake resepter, som ikke skal benyttes lenger, 
elektronisk.  

 

Aktuelt: Saken er behandlet i klinikkledermøtet i medisinsk klinikk i SØ etter siste SUFF-møte og 

det har vært gjennomført seminar med apotek og fagdirektør. Det planlegges opplæring av alle 

leger – dette gjennomføres til høsten.  Arbeidsgruppe er nedsatt. 

Det ble besluttet i dagens møte at praksiskonsulentene bistår arbeidsgruppen i forberedelsene til 

innholdet i opplæringen for bl.a. å sikre at endringer i DIPS gjenspeiles og blir tydelige i 

fastlegenes EPJ.  

Eventuelt – 2 saker 
1. Pasientene får nå svar på henvisning / innkalling til time fra sykehuset elektronisk, mens 

fastlegene (i hovedsak) får kopi av dette på papir. Kan fastlegene også få dette elektronisk? 
 

a. Svar: Sykehuset piloterer allerede utsending av elektronisk innkallingsbrev (kopi) til 
fastlegene fra ortopedisk avdeling. Planen er at alle avdelinger skal kunne sende disse 
kopiene digitalt til fastleger i løpet av høsten 2022. 
 

2. Ambulante akutteam (AAT) på legevakt: Klinikk for psykisk helse og rus tilbyr seg å være tilstede 
på legevaktene i Østfold for bl.a. å bistå med vurderinger av pasienter. Det er tatt imot meget 
positivt av legevaktslegene. Dette er en prøveordning.  
Aktuelt: Det er usikkerhet rundt det juridiske ansvaret for vurderingene som gjøres i samarbeid 
AAT / legevaktslege. Dette må klargjøres. 

 

 

t.o. Moss avis ønsket å være tilstede i møtet, men et samlet SUFF ønsket ikke dette og avslo 

forespørselen. 

 

Odd Petter  


