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Møtetittel Fagråd legesamarbeid 
Møtenummer 6  Møtedato 01.02.22 

Kl 1300 - 1500 

Sted BevBM12 
Skype 

 
Møteleder Nina Annie Burkeland 
Møtesekretær/Referent Hans Ole Siljehaug 
Nettsted/Hjemmeside Hjem - Fagråd for legesamarbeid (helse-midt.no)  

 

Tilstede Medlemmer 

 Tove Røsstad, kommuneoverlege Trondheim (fagrådsleder) 

x Arnfinn Seim. fastlege (og kommuneoverlege), Indre Fosen 

x Jimmy Wikell, kommuneoverlege, Orkland. 

x Christine Karlsen, fastlege, Malvik 

x Ole Dybro Kjeldsen, fastlege, Selbu 

 Hanne S. Berg, fastlege, Holtålen 

  
x Ingvild Saltvedt, avdelingssjef – lege, geriatri, St. Olavs hospital 
 Kjersti Bæverfjord, seksjonsleder BUK, St. Olavs hospital 
 Torbjørn Dahl, avd.sjef leger, Kirurgisk klinikk, St. Olavs hospital 

x Nina Annie Burkeland seksjonssjef Nidaros DPS 

 Morten Thronæs, seksjonsoverlege Kreftkl. 

 Harald Edsberg, avd sjef medisin, Orkdal 

x Hans Ole Siljehaug, medisinsk faglig rådgiver. St Olavs hospital (sekretær) 

 Brukerrepresentanter 

x Tora Rømo (St. Olav) 

x Rolf Brovold (kommuner) 

 Varamedlemmer 

  

 Observatører 

x Lindy Jarosh-Von  Schweder 

 Tone Dorthe Sletten 

 Andre 

x Marius Kaland– Røros (Vara for Hanne S Berg) 

x Rut Naversen, leder seksjon for klinisk IKT. St. Olavs hospital (ad hoc medl) 

x Lene Stene Salberg samhandlingsleder Trondheim 

https://ekstranett.helse-midt.no/stolav/samarbeidsutvalg/fagutvalg-leger/default.aspx


  
 

Kopi til 
Kommuneoverleger 
ASU – sekretariat 
Samhandlingssiden v/Marit Øverås 
 
 

Sak Tema Ansvarlig - 

Bidragsyter 

Oppfølging 

 

1 Innkalling/referat /nytt fra ASU/PSU 

Referat fra møte 5 vedlagt 

 

Kommentar til referat: Ønske om mer 

konkretisering av oppfølgingsplan – Avviste 

henvisninger(CK)  

Planer om å få synspunkter fra ny klinikk (ØNH?) 

Eller godkjent innkalling og referat 

 

Nina B/ 

HOS 

Nina B 

/HOS 

2 Utskrivningsklare pasienter 

Rapport fra arbeidsgruppe presentert (presentasjon 

vedlagt) 

Betydelig utfordring ved St. Olav (pt. ca 30 

inneliggende utskrivningsklare pasienter). 

Større utfordring ved St. Olav enn ved de andre 

universitetssykehus (med unntak av UNN). 

Stor andel skrøpelige eldre i aldersgruppen 67 – 92 

år. 

55% av pasientene hadde  få/ingen kommunale 

tjenestetilbud før innleggelse.  

 

Diskusjon/Innspill/Oppfølging: 

Gevinst av privat boligtilbud med 

heldøgnsbemanning i Malvik. 

Røros nyter godt av samarbeid med lokal 

rehabiliteringsinstutisjon. 

Begrenset rehabiliteringstilbud/kapasitet en faktor. 

Gevinster ved rehabilitering i hjemmet (hoftebrudd-

studien), men dette er også ressurskrevende, og 

tilbudet varierer i kommunene. 

Behov for tettere koordinering mellom sykehus, 

hjemmetjeneste og fastleger vedr. slike pasienter. 

Ønske om forventningsavklaring i epikriser 

Kan spesialister være lettere tilgjengelig for 

handtering av pasient utenfor sykehus? 

Vær obs på belastning på pårørende ved retur til 

hjemmet av krevende pasienter 

 

 

Lars Erik 

Laugsand  

Elizabeth 

Kimbell  

 

 

 



3 Hjelpeskjema i vurdering av behandlingsnivå 

for sykehjemspasienter 

Skjema er utarbeidet i Trondheim kommune i 

samarbeid med geriatrisk miljø ved St. Olav  

Skjema presentert og vedlagt. 

 

Diskusjon/Innspill/Oppfølging 

Utarbeid ifb pandemien,men med generell interesse 

Godt mottatt, legges ut på Samhandlingssidene 

Forslag om forankring av slik skjema gjennom 

Fagråd/ASU 

Henvendelse om dette til ASU-sekretariatet 

 

Elizabeth 

Kimbell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina B/ 

HOS 

4 Videreutvikling av fagrådets hjemmeside og 

nåværende «Fastlegeside». 

Hvordan gjøre denne mer relevant og øke 

nytteverdien? 

Felles E-postkasse? 

Endringsforslag til sidene presentert (mer lik HNT) 

 

Diskusjon/Innspill/Oppfølging 

Oppdatering med nyheter på fastlegesiden har vært 

lidende etter at at tidligere praksiskonsulent med 

«redaktøransvar sluttet. 

 

Støtte for å andre navnet fra «Fastlegesiden» til 

«Legesamarbeid»  

Støtte for å opprette felles E-postkasse for innspill 

til fagrådet  

Siden «Legesamarbeid» bør  få et innhold som gjør 

den egnet til bruk ved introduksjon av nyansatte 

leger 

Ønske om oppdaterte nyheter/felles informasjon 

Fokusere spesiel på prosedyrer knyttet til 

pasientforløp ved innleggelse/utskrivning og krav 

til henvisninger/epikriser. 

Ønske om tilgjengelige «hemmelige» nummer 

(NHN Samhandlingstelefon – ICE (NHN)) til 

legekontor. Dette forutsetter at legekontorene 

legger ut slike nummer. 

Nødvendig å få avklart i hvilken rolle NEL kan ha 

kombinert med Helseplattformen ( tema i neste 

møte?) 

 

Aktuelle linker: 

Nåværende fastlegeside St. Olav 

Fastlege - St. Olavs hospital (stolav.no) 

Siden «Legesamarbeid» i Nordre Trøndelag (HNT) 

Legesamarbeid - Helse Nord-Trøndelag (hnt.no) 

 

Nina B/ 

HOS 

Nina B/ 

HOS 

 

 

 

 

https://stolav.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlege
https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/legesamarbeid


 

5 Innspill til Nasjonal helse og sykehusplan 2024 -

2027 

Helsefellesskapet skal gi innspill til denne planen, 

og ASU har bedt fagrådene komme med sine 

forslag.  

Notat med konkretisering av problemstillinger 

vedlagt møteinnkallelsen.. 

 

Innspill/Diskusjon/Oppfølging 

Bedt om  konkrete innspill før, under og etter møte. 

Liten respons. 

Innspill utarbeides av leder på vegne av fagrådet. 

 

Nina 

Burkeland  

Nina B/ 

HOS 

 

 

 

   

6 Utviklingsplan for St. Olav 2023 - 2026 

Fagrådet har fått ny versjon til høring. 

Høringsfrist 3. februar. 

Høringsbrev/høringsutkast vedlagt 

møteinnkallelsen. Aktuelle problemstillinger 

presentert og diskutert. 

 

 Innspill/Diskusjon/Oppfølging 
Bedt om konkrete innspill før møtet/etter møtet 

Fagrådsleder utarbeider høringsuttalelse på vegne 

av fagrådet etter diskusjon under møtet, og etter 

mottatte konkrete innspill. (TR). 

Høringsuttalelse vedlagt. 

  

Nina 

Burkeland/ 

Hans Ole 

Siljehaug 

Nina B/ 

HOS 

7 Introduksjon av mulig nytt tema i fagrådet: 

Utredningsforløp henviste pasienter 

Kort innledning ved Christine Karlsen. 

 

Innspill/Diskusjon/Oppfølging 
Aktuell problemstilling. Gjelder i varierende grad 

forskjellige fagfelt. Gastro egner seg som 

fagområde hvor problemstillingen kan følges opp. 

(I hvilken kan råd om videre utredning gis 

eksempelvis etter en negativ skopi – undersøleklse)   

 

Christine 

Karlsen 

Nina B/ 

HOS 

8 Evt. Vedlegg til avtale ALIS sykehustjeneste 

Forslaget presentert (vedlagt (sak ASU 9.mars)) 

7 stillinger ved St. Olav beregnet til formålet, 

spesifiserte avdelinger, primært 6 mnd tjenestetid, 

veilederansvar definert. Avklart kontaktperson på 

St. Olav. 

 

Innspill/Diskusjon/Oppfølging: 

Det ble stilt spørsmål i hvilken grad definerte 

læringsmål får konsekvenser for deltagelse i 

Nina 

B/HOS 

 Nina B/ 

HOS  



avdelingens daglige drift. (Tilbakemelding etter 

avklaring  m/RegUt) 

    

    

 

Avslutning 

Neste møte 22 mars (deretter 24 mai) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


