
 
 

Samhandlingsutvalg for fastleger – (SUFF) 

Møtereferat 

Møte 3. mars 2023 
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 * 
 

Sarpsborg region Knut Gløersen V Samhandlingssjef SØ Odd Petter Nilsen  V 

Moss region Jens Lind-Larsen   Ѵ Samhandlingssjef 
kommune 

Guro Steine Letting * 

Halden region Tore Moen V Kommuneoverlege Jens Espeland * 

Indre Østfold region Per Øyvind 
Grønningsæther 

V Kommuneoverlege Eva Cathrin Lindset * 

Invitert PKO Petter Samuelsen V    

  Inviterte til sak 1 
Inviterte til sak 5 og 6 
Inviterte til sak 7 

Nezar Raouf 
Merete Storli Tveit 
Thor Øivind Olsen 

V 
V 
V 

Innhold 
Sak 1-23 Prehospitalt EKG ................................................................................................................... 2 

Sak 2-23 Fastlegerepresentant til Partnerskapsmøtet i Helsefellesskapet den 13.3. 2023 ................ 4 

Sak 3-23 Valg på representanter til SUFF ............................................................................................ 4 

Sak 4-23 Fastlegekontorets ansvar og hjelpeplikt - prehospital ......................................................... 5 

Sak 5-23 Pasienter som ikke har fastlege eller fastlege i kommunene der de bor - prehospital ........ 6 

Sak 6-23 Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft ........................................................................... 6 

Sak-7-23 Forespørsel om bruk av e-postadresser til spørreundersøkelse ifm. masteroppgave ........ 7 

Eventuelt 1: Utpeking av fastleger til arbeid i prosjekter og utvalg i Helsefellesskapet ..................... 8 

Eventuelt 2: Informasjon om lenger ventetid til bentetthetsmåling .................................................. 8 

 
 

 

 



 
 

Sak 1-23 Prehospitalt EKG 
Innmeldt av MTU-ansvarlig hjertemedisinsk intensiv og overvåkning ved OUS 

Bakgrunn: 

E-post til samhandlingssjef SØ 23.12.22: 

«På OUS Ullevål hjertemedisins intensiv og overvåkning mottar vi pre-hospitale EKG fra sykehuset 

Østfold. Den siste uken har det oppstått flere hendelser der EKG har blitt sendt via personlig mobil fra 

fastlege/legevakt til personlig mobil tilhørende vakthavende kardiolog på Ullevål sykehus. 

Kardiologer må akseptere EKG via personlig mobil hos pasienter med pågående brystsmerter. 

Vi forstår at det har vært arbeid med nedleggelse av kobbernettet som medfører nedetid på fax, men 

det skal ikke være på bekostning av pasientsikkerheten. Dette resulterer i at vi ikke kan dokumentere 

pre-hospitalt EKG ved innkomst og sensitive helseopplysninger går via usikkert personlig utstyr. Vi kan 

ikke akseptere dette som en midlertidig løsning før noe er permanent. Vi anbefaler at gjeldende 

fastleger og legevakter gjør utbedringer. Det finnes løsninger på fax-maskiner som heter IP-faks, der 

man kan sende «fax» over internett. Vi har erfart at ambulansen bistår med å kjøre til respektive 

legekontor for å sende EKG til oss via Mobimed. Det kan medføre forsinkelser og er vel heller ikke 

hensiktsmessig bruk av ambulansetjenesten.  Vi håper dere jobber med saken slik at vi innen kort tid, 

kan motta pre-hospitalt EKG på fax igjen.  

Minner også om at EKG i Østfold tatt på legekontorer og legevakter primært skal vurderes på 

sykehuset Østfold før en tar kontakt med Ullevål. Vi opplever i økende grad at en ber om EKG 

vurdering på Ullevål uten at sykehuset Østfold er involvert. I spesielle tilfeller med brystsmerter og 

åpenbart STEMI er dette helt i orden, men vi kan dessverre ikke ta på oss primær vurderinger av EKG 

fra alle fastleger og levevakter i vår region. 

Vi hører gjerne fra dere og vil fortsette det gode samarbeidet fremover, med gode teknologiske 

løsninger!» 

PKO drøftet innspillet i sitt møte 20.1.23:  

«Vi har drøftet saken om prehospitalt EKG og har følgende uttalelse å komme med: 

Fax er i 2023 er relativt utdatert teknologi og mange legekontorer har faset ut fax og erstattet dette 

med ny teknologi. I Pridok og andre journalsystemer er det fullt mulig å sende EKG som vedlegg til 

sykehus kryptert i henvisningen, men oss bekjent kan ikke DIPS ta imot slike vedlegg. Vi mener derfor 

at sykehusene må oppdatere sine systemer til nåtidens teknologi og ikke kreve at fastleger og 

legevakter skal tviholde på eller gjenskaffe seg utdaterte løsninger.   

Vi håper på et godt samarbeid videre og er åpne for innspill.  

Saken spilles inn til SUFF for diskusjon.  

Vi ser ingen gode løsninger på kort sikt, men tviler at vi får med oss fastlegekollegaer på å investere i 

ny faks med installasjonskostnader for en kortvarig periode» 

 

 



 
 
Til dagens møte ble følgende forslag fra hjerteavdelingen presentert: 

 Ved spørsmål rundt EKG utenom STEMI-mistanke 

1. Fastlege / legevaktslege ringer konfereringstelefon hjerte i dennes åpningstid (12-16 hverdager. 
Ring vakthavende på hjerteavdelingen SØ via sentralbordet utover dette.  

2. Avtal med vakthavende å ta bilde av EKG-et og send det til vakthavendes mobiltelefon 
3. Hjertelege SØ vurderer EKG og gir henvisende lege beskjed om utfallet 
4. EKG sendes også (etter konfereringen) som vedlegg til en henvisning til hjerteavdelingen ved SØ  

 
Hjerteavdelingen trenger at EKG-et som blir vurdert blir lagt inn i sykehusets epj (DIPS) for 
dokumentasjon – det kan man ikke gjøre med et bilde fra mobilen. Derfor skal fastlege / 
legevaktlege alltid sende EKG-et som vedlegg til en henvisning til hjerteavdelingen ved SØ, hvis 
vurderingsgrunnlaget har vært et mobilbilde.  
EKG tatt av fastlege / legevakt kan skannes inn i legens epj, hvis ikke EKG-apparatet allerede er 
koplet til epj-et. 

 MERK: EKG-er tatt som ledd i en STEMI-sløyfe skal gjøres helst i forbindelse med prehospital mobi-

med systemet slik det alltid har vært, dvs. ved mistanke om STEMI ved LV eller fastlegekontor bestilles 

ambulanse som tar et EKG og sendes både SØK og dermed også slaveskjermen ved OUS. Ved helt 

sikker STEMI kan behandlende lege kontakte OUS direkte alt. kan vakthavende (Ikke kardiolog) SØK 

kontaktes. 

Avdelingssjef hjertemedisinsk avdeling og akuttmedisinsk avdeling, Nezar Raouf møtte i saken 

 

Drøfting i møtet:  

 Ved mistenkt STEMI – kontakt ambulanse – mobimed-EKG-et tatt i ambulanse vises på SØ og 
OUS samtidig (OUS har «slave-skjerm» som viser samme EKG som vi ser på her på SØK). Ved 
sikker STEMI kan det åpnes direkte dialog med OUS, alt annet kanaliseres til oss på SØK på vanlig 
måte. 

 Ved ønske om konferering om EKG generelt (alt utenom STEMI spørsmål), ringes aktuell lege på 
Kalnes og så avtales pr. telefon at bilde av EKG sendes samtidig / under samtalen. Det er slik det 
gjøres i dag og det kan vi fortsette med. Det negative her vil være manglende dokumentasjon i 
pasient journal hos oss på SØK. Løsningen på manglende dokumentasjon framkommer under i 
anbefaling fra SUFF. 

Anbefaling fra SUFF 

 Utvalget støtter det framlagte forslaget fra hjerteavdelingen 

 Etter telefonkonfereringen skal, i tillegg til EKG-et, også journalnotatet fra konfereringen som 
fastlegen / legevaktslegen har skrevet i sitt epj., legges ved henvisningen.  
Start gjerne med «Til orientering etter konferering med lege…..» 

 Denne ordningen må kommuniseres tydelig ut til fastlegene gjennom For Fastleger  
 



 
 

Sak 2-23 Fastlegerepresentant til Partnerskapsmøtet i Helsefellesskapet 

den 13.3. 2023 
Bakgrunn: 

Det skal, iht. samarbeidsavtalen mellom sykehuset og kommunene (Helsefellesskapet) avholdes 

Partnerskapsmøte en gang i året – i mars. Dialogmøte om samhandling er slått sammen med 

Partnerskapsmøtet. 

I retningslinje 12 i samarbeidsavtalen er møtene beskrevet slik: 

Partnerskapsmøtet er det strategisk overordnede organet for samhandlingsarbeidet mellom 

kommunene og Sykehuset Østfold (SØ). (siden 2012) 

Partnerskapsmøtet består av kommunedirektør eller dennes stedfortreder fra kommunene og 

sykehuset administrerende direktør/øverste ledelse. Representant fra bl.a. fastlegene deltar også. 

Dialogmøte om samhandling er et forum der representanter for politisk og administrativ ledelse i 

kommunene møter ledelse og styre i SØ for informasjonsutveksling og dialog.  

 

Aktuelt til dagens møte: 

Samhandlingsutvalg for fastleger er det organet som velger fastlegerepresentant til 

Partnerskapsmøtet og må følgelig utpeke en representant 

Forslag fra samhandlingsavdelingen: 

Jens Lind-Larsen skal holde et innlegg på Dialogmøte om bl.a. fastlegesituasjonen i Østfold. 

Det foreslås han også deltar i Partnerskapsmøtet som representant for fastlegene 

 

Vedtak i SUFF  

Jens Lind-Larsen velges som fastlegerepresentant i Partnerskapsmøtet 

 

 

Sak 3-23 Valg på representanter til SUFF  
Innmeldt av samhandlingssjef Odd Petter Nilsen 

Bakgrunn:  

Fra mandat for Samhandlingsutvalg for fastleger under punkt representasjon står følgende: 

Representasjon – sammensetning av utvalget 

 Utvalget består av ni representanter: Fem fastleger, to kommuneoverleger, en 
overlege/avdelingssjef/klinikksjef SØ og samhandlingssjef SØ 

 Fastlegene i utvalget skal være erfarne spesialister i allmennmedisin med god forståelse for 
samhandling og kunnskap om den samlede helsetjenesten i Sykehuset Østfold 
opptaksområde.  

 Det skal være én fastlege fra hver legevakt-/ Helsehusregion som er valgt/foreslått av ALU / 
hovedtillitsvalgte i resp. helsehusregioner. Forslag på kandidater sendes SUFF 



 
 

 Kommuner og sykehus foreslår selv sine representanter 

 FSU godkjenner representantene etter forslag fra SUFF og partene 

 Funksjonstid er 2 år med mulighet for gjenvalg 
 

De fleste av dagens representanter har sittet mer enn én periode.  

Forslag:  

 Sykehuset og kommunene vurderer sin representasjon – gjenvalg eller nyvalg? 

 Fastlegene fremmer en sak til sitt lokale ALU slik at ALU kan ta stilling til gjenvalg eller nyvalg 

 Det lages en skriftlig informasjon om mandat, oppgaver mv. om SUFF som kan brukes som 
saksgrunnlag i ALU 

Anbefaling fra SUFF  

 Fastlegene i utvalget fremmer en sak til sitt lokale ALU slik at ALU kan ta stilling til gjenvalg 
eller nyvalg 

 Det må lages en skriftlig informasjon om mandat, oppgaver mv. om SUFF som kan brukes 
som saksgrunnlag i ALU 
 

Sak 4-23 Fastlegekontorets ansvar og hjelpeplikt - prehospital 
Innmeldt av prehospital avdeling SØ 

Bakgrunn: 

Case: Pasient som kommer uten time til fastlege, men er alvorlig syk og pasienten/pårørende blir 

bedt av legekontoret å ringe 113 selv. Pasienten oppholder seg utenfor legekontoret i påvente av 

ambulanse uten å vært tilsett av lege.  

Hva er fastlegekontorets ansvar og hjelpeplikt? 

Avdelingssjef for prehospital avdelingen, Merete Storli Tveit, deltok i saken.  

Drøfting i møtet:  

 Alvorlig syke pasienter skal tilsees og adekvat overvåkes på det sted pasienten oppholder seg - 
det er vurderende og ansvarlig lege som vurderer tilsynsbehovet.  

 For prehospitale tjenester, kan henting av pasient på rød tur, oppfattes foruroligende om de 
finner pasienten uten tilsyn på respektivt legekontor/legevakt, men hastighetsgrad på tur 
graderes av AMK og ikke av legen.  

 Dersom prehospitale tjenester oppfatter enkeltsituasjoner og hendelser som uforsvarlige, bør de 
ta dette opp med ansvarlig lege på stedet og oppfordre til bedring. Ved alvorlige feil eller 
uansvarlig helsehjelp kan avvik vurderes. 
 

Anbefaling fra SUFF  

 Pasienter som skal hentes av prehospitale tjenester/ambulanse, skal adekvat observeres før 
overlevering - denne observasjonen regnes som naturlig del av legebehandlingen. 



 
 

 

Sak 5-23 Pasienter som ikke har fastlege eller fastlege i kommunene der de 

bor - prehospital 
Innmeldt av prehospital avdeling SØ  

Bakgrunn: 

Case: Pasienter som ikke har fastlege i kommunen de bor i eller ikke har fastlege. Hvordan skal 

ambulansetjenesten håndtere slike oppdrag hvis daglegevakten ikke kan tilse pasienten? Det har 

vært situasjoner hvor ambulansetjenesten har måtte kjøre rundt med pasienter i over 1 time før de 

får overlevert pasient.  

Hva er fastlegekontorets/daglegevaktens ansvar og hjelpeplikt?  

Avdelingssjef for prehospital avdelingen, Merete Storli Tveit, deltok i saken.  

Drøfting i møtet:  

SUFF mener at dette er en typisk daglegevaktsoppgave i de fleste kommuner – når det er behov for 

øyeblikkelig hjelp. Det vil være på samme måte som om dette var en pasient fra fastlegens egen liste. 

Anbefaling fra SUFF  

 Pasienter som er i behov av øyeblikkelig hjelp og der fastlege ikke er tilgjengelig pga. avstand / 
fravær e.a., skal tilses på daglegevakt.  

 Ordningen er ulik organisert i kommunene, men kommunens sørge-for-ansvar er det samme.   
 

Sak 6-23 Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft 
Tema har vært til drøfting i SUFF 4.3.22 Lenke og 13.5.22 Lenke 

I sistnevnte møte ga SUFF denne anbefalingen: 

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. 

 

Aktuelt: Sykehuset har prosjektorganisert implementering av pakkeforløpet. Kommunene er 

representert i prosjektet.  

Ett aktuelt spørsmål, er hvordan fastleger skal involveres i ordningen etter 1. kartlegging på 

sykehuset. Konkret: Skal, i tillegg til kommunen, fastlegene få tilsendt resultatet av kartleggingen? 

Representanter fra kommunene har, etter forespørsel til de lokale fastlegene, meldt inn til prosjektet 

at det er ulike ønsker. Noen fastleger vil ha «alt», andre vil ikke ha noe informasjon, med mindre det 

er saker de skal gjøre noe med.  

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-m%C3%B8te%2020220304.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-m%C3%B8te%2020220513.pdf


 
 
Foreløpig forslag fra prosjektet er at fastleger skal være kopimottakere, mens kommunene ved 

«Saksbehandler» - (tildelingskontoret) er hovedmottaker 

Prosjektleder Thor Øivind Olsen møtte i saken 

Drøfting i møtet:  

 Informasjon om ordninger som gis pasienter og sykehusansatte om innretningen, bør samtidig gå 
til fastlegene slik at de ser hva som informeres om og blir kjent med ordningen 

 Det er ca. 2500 nye kreftpasienter i Østfold / Vestby hvert år. Det er ca. 250 fastleger i regionen. 
Volumet er altså ikke stort pr. år. 

 Kartlegging i sykehuset starter i mars 23 med lymfom-pasienter i kreftavdelingen og vil i løpet av 
2023 gradvis utvides til å omfatte alle kreftpasienter på alle avdelinger i SØ. 

 Det bør legges inn en evaluering når prosjektet er over (ca. 31.12) – denne bør inkludere 
fastlegene 

 PP som ble vist i møtet sendes ved referatet 

 

Anbefaling fra Samhandlingsutvalg for fastleger 

 Det er ønskelig at kommunen ved «saksbehandler» er hovedmottaker av sykehusets kartlegging 
og fastlegene er kopimottakere. 

 Ordningen bør evalueres etter prosjektet er over. 

 Informasjon som pasienter og ansatte i KHT og sykehus får, må også sendes fastlegene 

Sak-7-23 Forespørsel om bruk av e-postadresser til spørreundersøkelse 

ifm. masteroppgave 
Bakgrunn: En kommuneoverlege skal skrive master oppgave og ønsker å få tilbakemelding på om e-

postadressene som samhandlingsavdelingen på sykehuset har fått av fastlegene med formål om å 

brukes til samhandling / sykehusinformasjon m.v., kan brukes til utsending av spørreskjema. 

Undersøkelsen er nok «i fastlegenes interesse», og helt anonym. 

I dagens møte:  

SUFF bes ta stilling til om de syns det greit at e-postadresser som er samlet inn fra sykehuset eller 

kommune med et formål om å brukes til samhandling, også kan benyttes til utsending av 

spørreundersøkelse. 

Drøfting i møtet og anbefaling fra SUFF  

 Dette er et forbedringsarbeid som kan være positivt for fastleger.  

 SUFF er usikre på om de kan gi tillatelse til bruk av disse e-postadressene.  

 SUFF mener det vil være best om forespørselen rettes til kommuneoverlegene. De har relevante 
adresseopplysninger om fastlegene i sin kommune. Da er man sikret oppdaterte adresser, 
samtidig som kommuneoverlegene får avklart om bruk av kommunens e-postadresse-liste er 
riktig / lovlig bruk iht. avtaler, personvern mv. 

 

 



 
 

Eventuelt 1: Utpeking av fastleger til arbeid i prosjekter og utvalg i 

Helsefellesskapet  
Innspill i forbindelse med SUFF's oppgave som oppnevner av fastleger til arbeid i Helsefellesskapet. 

Det kan være hensiktsmessig å lag en pool av fastleger som syns at slikt arbeid er interessant og 

spennende. Det bør inviteres til å melde sin interesse gjennom medlemmene av SUFF og gjennom 

For Fastleger. Når det er ønske om fastlegemedvirkning i slikt utviklingsarbeid, kan disse 

interessentene forespørres først. De er selvsagt ikke forpliktet til å takke ja, men det kan forenkle 

prosessen med å finne motiverte fastleger raskt. 

 

Eventuelt 2: Informasjon om lenger ventetid til bentetthetsmåling 
Ventetiden for å få utført bentetthetsmåling er nå blitt betydelig lenger (ca. 5-6 mnd.) pga. bytte til 

ny maskin og opplæring av nyansatte. Mer informasjon kommer i For Fastleger i mars. 

 

Referent Odd Petter 

 

 


