
                 

        

 

Referat fastlegeforum i Nord-Gudbrandsdal desember 2016 

 

Tid/sted: Onsdag 14. desember, kl. 16.30 – 19.00, auditoriet, NGLMS  

Til stede: Gurgen Nazaretian, Nadja Nazaretian, Irene Witt, Marit Riksaasen, Jan 

Nizialek, Ali Abdullahi Ali, Therese Renaa, Christen Halle, Merete Byre-Haakensen, Amund 

Formo, Kristine Stuedal, Betina Brandt-Møller, Elvyra Podeniene Jorun Skilhein og Hege 

Lorentzen. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BRUK AV R-TEST OG HOLTER 

Ole Jonas Rolstad, avdelingssjef medisinsk avdeling Lillehammer orienterte om arytmier, 

R-test og Holter. Hvilken test som skal brukes, må vurderer fra pasient til pasient. R test 

er bra på sjeldne hendelser og at pasienten kan «trykke på knappen» ved symptomer. 

Ved Holter – bruk personnummer, send brikke (ikke papirutskrifter) og informasjon om 

symptomer og hva det er viktig å se etter. Therese følger opp i forhold til direkte 

nummer til legekontoret for poliklinikken. 

 

GJENNOMGANG AV FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN OG VEILEDERE FOR 

KREFTOMSORGEN OG VEILEDERE 

Hege orienterte kort om forslag til handlingsplan Hilde Aarvik orienterte om forslag til 

veiledere med spesiell fokus på oppstart Medikamentskrin. 

Følgende forslag til veiledere – som kommunene kan bruke dersom de ønsker det - er 

utarbeidet 

 Journalføring 

 Etablering av kontakt mellom kommunal kreftkoordinator og pasienter 

 Kartleggingssamtaler kommunal kreftkoordinator og pasient 

 Ivaretakelse og oppfølging pårørende 

 Opplysninger til barnevernstjenesten 

 Ernæring 

 Komplikasjonsovervåking av kreftpasienter under behandling 

 Avslutning av livet 

 Bruk av medikamentskrin 

Høringsfrist 1. februar (Sel, Vågå, Lom og Skjåk)– viktig med innspill fra fastlegene. 

Kommunalsjef i den enkelte kommune sender plan og veiledere på høring i egne 

kommuner. 

 

SAKER VEDR. LEGEVAKT 

Akutt bag 

Det er utarbeidet forslag til innhold i akutt bag. Betina sender ut forslag til fastlegene. 

Det bes om innspill og fortløpende evaluering ved bruk av bagen. Antall tuber ble drøftet 

– innspill på to eller tre i forskjellige størrelser ble gitt. 

 

Evaluering av legevakt. 

Praktisk gjennomføring av samtaler med Betina ble drøftet. Det var et ønske om at 

Betina reiste ut til legekontorene og snakket med alle legene i stedet for å ta en samtale 

i forkant av legevakt. Betina følger opp i forhold til avtale med de enkelte kontorene. 

 

Vaktplan påsketurnus for gruppe B (se legevakt.no) blev trukket i pausen. 

 

Ref.  Hege  


