
Hvordan tilby sammenhengende 

kommunale tjenester?

Refleksjoner

Marte Kvittum Tangen

leder Norsk forening for allmennmedisin

fastlege og legevaktlege Tynset – Nord Østerdal LV



refleksjon

• kjennskap til hverandre

• «vi er del av samme kjede»

• ledelse

• samtrening / møteplasser

• kontiunitet

• rolleavklaringer – respekter hverandre

• individuelle løsninger

• informasjonsflyt - EPJ
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Fastlegens samarbeidspartnere:

HELSEFORETAK

Sykehus, poliklinikk 

Psykiatri, BUP 

Rehabiliteringsinst, 

Rusomsorg

Laboratorier

Pasienttransport

Administrasjon

Rådmann 

Kommuneoverlege

Kommunale 

tjenester

PRAKTISERENDE 

SPESIALISTER

NAV

Lokalt/sentral

t

HELFO

POLITI

HELSETILSYNE

T

Fylkeslege

Spesialist-

helsetjeneste

Statlige 

instanser

ANDRE STATLIGE 

INSTITUSJONER OG 

REGISTRE

Folkehelseinstituttet

Registre

Statistisk sentralbyrå

Legemiddelverket RELIS

Arbeidstilsynet

KIROPRAKTOR
FRIVILLIGE ORGANISASJONER

PRIVATE 

HELSETJENESTER

Sykehus

Laboratorier

APOTEK
FORSIKRINGSSELSKAP

Pleie og omsorg

Hjemmesykepleie 

Syke- og 

aldershjem

Psykiatri

Sosialtjenester

Bolig

Barnevern

PPT

Habilitering

Rehabilitering

Fysioterapi 

Ergoterapi 

Vernepleie

Beredskap

Legevakt, KAD

Legevaktsentral

AMK, ambulanse

Forebyggende 

helsetjenester

Helsestasjon og 

skolehelsetjeneste 

Miljørettet helsevern 

Jordmor 

Bedriftshelsetjeneste

FASTLEGE OG PASIENT 

FASTLEGE 

OG PASIENT

Skole



NØLV 8500 km2

nesten like stort område som 

Oslo, Akershus og 

Østfold 

4 ambulanser

1 legevaktlege

13 000 innbyggere, 

noen turister og RV3
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Ingen er best alene! 

Kjennskap til hverandre 

gir god samhandling 
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Må trene sammen! 
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Akuttpersonellet gikk mann av huse for å delta på det 

akuttmedisinske seminaret som ble arrangert på Tynset tirsdag 

kveld. Vi hadde regnet med 20 deltakere, men fikk om lag 100, 

sier en fornøyd Kvittum Tangen.

Jeg tror aldri tidligere at vi har samlet alle aktørene i den 

akuttmedisinske kjeden tidligere i Nord-Østerdal, sier fastlege 

Marte Kvittum Tangen i Tynset, som var helt overveldet over 

oppmøtet.

Det er viktig med god samhandling når det virkelig haster. Det 

er bra vi får felles kunnskapsoppdatering og det har stor verdi 

at vi møter hverandre utenom et skadested, sier Kvittum 

Tangen.

Her skulle leger og sykepleiere arbeide skulder ved skulder 

med brannfolk og politi på å behandle pasienter med 

hjertestans og hodeskader, samt pasienter som hadde fått et 

fremmedlegeme i halsen.

Felles kunnskap

Med var deltakere fra både brann, redning, politi, 

ambulanse og Røde Kors, samt sykepleiere, 

helsesekretærer og leger fra sjukehuset og kommune, 

samt traumeteamet på sykehuset og de fleste 

legevaktleger.



Nasjonal helse- og 

sykehusplan -

Helsefellesskap

• Strukturer for samhandling mellom 

kommune og sykehus.

• Fastleger skal involveres.

• Fokus på:

• Barn og unge

• Psykisk syke og rus

• Skrøpelige eldre

• Pasienter med flere kroniske 

lidelser.

Foto: Helse- og omsorgsdepartementet



06.11.2019MKT Side 10

Rolleavklaringer og respekt 

«Gjensidig respekt og likeverdighet skal ligge til grunn for 

samarbeid leger imellom og alle andre aktører i 

helsetjenesten» 

«Ha respekt for hverandre og snakk ikke nedsettende om 

hverandre» 



Individuelle  

løsninger

Hva er 

viktig for 

deg?



Informasjonsflyt
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