03.10.2017

 Fungerer godt for pasienter som bestiller time selv, eller

nettverk hjelper med å bestille time. God kontinuitet

 Kontakt med fastlege avtar i tråd med fallerende funksjon

fysisk og mentalt

Sirin Johansen
Fastlege Nordbyen Legesenter
Kommunal ”kvalitetsarbeider”

 Medisiner: Faste fornyes på kontroller, nye på legetime
 Multidose??
 Fastlegeforskriften: fastlegen for oppdatert LIB

 Vanlig infeksjon

 Asymptomatisk bakteruri skal ikke behandles
 Kliniske symptomer?? Forvirring??

 Rutine: Alle på legetime

 Kateter: alltid bakterier
 Større fare for overbehandling når det er dårlig oversikt

 Unntak: Skrøpelige eldre
 Pasienten

over symptomer, pasienten er ikke på time, faglige
observasjoner er mangelfulle

 Hjemmetjenesten
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 Innleggende lege – Henvisning med LIB
 Fastlegen får ikke beskjed om innleggelse el utskrivelse
 Ukjent med at Hjemmetjen sender LIB
 Epikrisen – LIB korrigeres, arbeidskrevende, feil

LUNGE

 Fastlegen får ikke beskjed når pas inn og ut sykehjem

Sårbar gruppe
Sjeldnere legekonsultasjon
Oftere dårlig anamnese
Konsultasjon: kognetiv svikt, følges av noen som ikke
kjenner pas og symptomer

 Fastlegen kommer ikke på møter, hjemmebesøk
 Fastlegen svarer ikke på PLO meldinger
 Hjemmetjenesten bestiller ikke legetime
 Sykepleieren følger ikke pasienten på legetimen
 Den faglige kvaliteten på PLO meldinger er for dårlig
 Dreier seg ikke om dårlig vilje/interesse
 Fastlegen ok betalt for tverrfaglig møter og hjemmebesøk

 Listelengde 1200 på 4 dager/uke
 Fastlegeforskriften
 Timebok full når arbeidsdagen starter, hele dagen 15-20 min per pas
 Vakt: øhj ekstra: skader barn/arbeidsplass, akutte brystsmerter, uvi
 Pliktig å gjøre hjemmebesøk, dra på møter


legges på slutten av arbeidsdagen, etter arbeidstid

 Bedre kommunikasjon

 Pasient + sykepleier + fastlege
 Rask beskjed og relevant info når pas skifter omsorgsnivå

 Ønskeliste fra fastleger:
 Faglig gode PLO meldinger
 Bestille time hos fastlegen før krise, sykepleier med

 Arbeidstimer per uke: snitt 46 timer + legevakt
 70% av listen har vært hos fastlegen i løpet av et år, snitt 2,6 ggr
 Hyppigst kontakt aldergruppen 50-66 år

 Fastlegen innkaller pas til årskontroll med LMG før fornying resepter

eller ordinasjonskort multidose

 Tid avsatt i timebok før lunsj for PLO meldinger
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 Felles legemiddelliste
 Færre pasienter per fastlege
 Forsterket fastlegekontor, primærhelseteam med sykepleier på

legekontoret- fastlegenes forlengede arm?

 Egen lege for skrøpelige eldre ”sykehjemspasient”?
 Dataverktøy og veiledning kvalitetsarbeid: SKIL
 Holde oversikt over pasientpopulasjon
 Kurs LMG med uttrekk egne data medikamenter og lab

 GOD LEDELSE AV HELSETJENESTEN I KOMMUNEN
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