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Sak Tema Innhold Ansvar: 

1 Møteseri
er 

God start i 2015 med pakkeforløp, Ambulant akutt team, og 
ortopedi. Stagnert noe i etterkant av sommer. Viktig at legene 
fra spesielt medisinsk avdeling ved HSYK deltar og stiller opp 
med undervisning. Lunge og ØNH undervisning er utsatt flere 
ganger, og det har vært utfordrende å finne passende datoer. 
Det er ønskelig å kjøre samme møter både i Mo, Mosjøen, 
Sandnessjøen og evt Brønnøysund fremfor å kjøre det et sted 
og ha telestudiooverføring til de andre. Dette pga erfaringen 
med telsetudio er at det blir mye dårligere kommunikasjon 
mellom kursholder og møtedeltakere.  
Følgende problemstillinger tas opp på møte med 
klinikkledelsen ved hvert av sykehusene. 

1) Oppgaver som flyttes fra spesialisthelsetjenesten til 
fastlegene er gode tema for møteserier.  

2) I tillegg er det mulig å undervise i nye tilbud og slik sikre 
god kommunikasjon mellom nivåene. Dette gjelder også  
ved endringer i pasientforløpene 

3) Sikrer at spesialisthelsetjenesten ivaretar sitt ansvar om 
kompetanseoverføring.  

 
 
 
 
 
Iren 

 2  Gul 
Respons 
pas. 

 Det er inngått en avtale på Mo vedrørende gul respons 
pasienter. Avtalen er nå kjent I Mottak og av primærleger. Det 
er sendt en forespørsel til de to andre sykehusene om rutinen 
kan være aktuell for dem og. Legges frem på dialogmøter. 

 



Det er i hovedsak i vertskommunene til sykehuset at denne 
problemstillingen sannsynligvis er aktuell. Det blir ikke sendt 
ambulansebåt til øyene med mindre den er rekvirert av lege. 
Unntak er “rød” respons pasienter. 

 

3  
Venesecti
o 

Medisinsk lege på ved HS MO har i samarbeid med PKO startet 
på å utarbede en rutine i tilknytning til venesectio pasienter. 
Det har vært krevende å finne en god løsning da det har vært 
noe uenighet knyttet til innhold. Iren Tar kontakt med Istvan 
for å høre om det kan være aktuelt at han bistår i videre arbeid.   
 
Ønskelig å ha en felles prosedyre for alle tre sykehus. 
 
 Det ble tidligere i år sendt et avvik til en fastlege på mo som 
ikke hadde fulgt etablert prosedyre på sykehuset. Det viser seg 
nå at sykehusets prosedyre ikke var kjent blant fastlegene. Det 
er ønskelig at det lages en rutine for å sikre at denne type 
informasjon når ut til fastlegene. Bruk av møteserier / 
smågruppeundervisning og fastlege nytt er gode kanaler. I 
tillegg anbefales det å lage et link på hjemmesiden til slike 
prosedyrer.  
 
 

Iren 

4 Elektronis
k 
lab.rekv. 

 Det er nå klart til å starte arbeidet med å ta ibruk elektronisk 
lab. Rekvisasjon. Det er utnevnt en prosjektleder som i 
samarbeid med praksiskoordinator er begynt å lage en 
fremdriftsplan. Alle legekontor på Helgeland skal få installert 
skriver til etiketter og opplæring. Det første legekontoret 
starter opplæring/bruk i uke 34. 
Hyppige spørsmål legges ut på fastlegenytt. 

 

5 Medikam
entlister  

Det er fortsatt store utfordringer knyttet til medikamentlister.  
1) Det er for ofte feil i medikamentlister som sendes inn 

fra primærleger til sykehus 
2) Oppdatert medikamentliste følger ikke alltid med 

pasienten ved utskrivelse. Dette er et avvik i henhold til 
tjenesteavtale 5. Det er en umulig oppgave for 
primærlege/ hjemmesykepleien å følge opp når 
medisinliste ikke foreligger. Når sykehuset har seponert 
medisiner er det også ønskelig at dette fremkommer i 
epikrise. 

3) Samstemming av legemidler er for tungvint. Det er 
mindre arbeidskrevende å legge inn ny medikamentliste 
for primærlegene enn å samstemme. 

Problemstilling tas opp i møte med klinikkledelsen og OSO for å 
vurdere om det er nødvendig å etablere et klinisk utvalg 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Iren 

6 MRSA   Pasienter som har vært innlagt på sykehus i utlandet bes om å 
ta MRSA screening hos fastlege når de kommer hjem. Det er 
ønskelig at det legges ut en prosedyre for fastlege på dette. 
(fastlegenytt og ny prosedyremappe) 
 
Tas opp i dialogmøter / møter med klinikkledelsen 

Iren / Anita 

7 Epikrise 
ved 
fødsel 

Det er ønskelig at det sendes epikrise til mors fastlege når et 
nytt barn er født. Dette gjøres på MO.  
Tas opp i dialogmøter og med enhetsledere 

Iren/ 
Kristin 

8 Ny 
Primær 
melding 
 

• Utfordringer knyttet til forventninger om å etablere 
primærhelseteam tilknyttet legekontor. Ønskelig med 
endret fokus. Mindre fokus på diagnose – legge til rette 
for gruppebasert oppfølging med fokus på funksjon og 
behov.Nasjonale veiledere utarbeides 

• Primærteamene skal ha tett dialog med fastlege 
• Økt tilgjengelighet for muskel skjelett sykdom og 

psykiatri 
• Økt kompetanse – alle nivå 
• Større fokus på IKT – modernisering/bruk i kommunene 
• KAD psykisk helse pålagt i 2017 
• Habilitering/rehabilitering : Større ansvar til 

kommunene 

 

   
 

 

  
 

  

 
 
 


