
 
 

 

 
 
RFM gir tilbud om konsultasjon i pasientsaker i Helseregion Vest 
 
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest (RFM)gir tilbud om 
konsultasjon i pasientsaker (barn, unge og voksne). RFM tilbyr drøfting av pasientsaker og veiledning til 
behandlere der det foreligger utfordringer knyttet til diagnostisering og/eller behandling av følgende 
diagnoser: autisme, ADHD og/eller Tourettes syndrom og narkolepsi. Saker kan meldes inn fra 
pasientansvarlige i spesialisthelsetjenesten i samtlige HF-områder i Helse Vest.  
 
Konsultasjonsteamets faste medlemmer er: 

 Lege/PhD Heike Eichele  

 Psykologspesialist i klinisk nevropsykologi/PhD Helene Barone  

 Seksjonsleder RFM, klinisk vernepleier m/master Unni Sagstad 
 
Arbeidsmåte: Teamet tilbyr saksdrøftinger basert på anonymisert pasientinformasjon. Saksansvar og ansvar for 
eventuell dokumentasjon fra kontakt med teamet tilligger den som har pasientansvar i saken. Pasientansvarlig 
kan selv møte frem i møtet eller drøfte saken med teamet via telefonmøte eller videokonferanse. Reiseutgifter, 
dersom pasientansvarlig vil benytte seg av muligheten til personlig fremmøte, dekkes av den enheten der 
pasientansvarlig har sitt arbeidsforhold.  
 
Hvordan få en sak tatt opp i teamet: Ønske om konsultasjon meldes til Unni Sagstad på tlf. 55 95 61 95/ 97 17 
49 43. Ønske om saksdrøfting kan også meldes ved å sende mail til unni.sagstad@helse.bergen.no eller 
post.rfm@helse-bergen.no med beskjed om at man ønsker kontakt for drøfting. Mailen må inneholde 
telefonnummer til den som skal kontaktes. RFM vil da ta kontakt for mer informasjon. Det skal ikke sendes 
pasientopplysninger pr mail. Informasjon om saken må skje gjennom telefonsamtale. I samtalen vil det 
avklares hvilken form saksdrøftingen i teamet skal ha: 
 

 Avtale om videokonsultasjon, Skype, Teams ol. eller telefonmøte 

 Pasientansvarlig møter frem i teamets møtetid (mandager dersom ikke annet blir avtalt): 
Pasientansvarlig får tildelt tidspunkt for møte og legger frem saken. 

 Behov for annen kompetanse inn i teamet for vurdering i enkeltsaker: Ved behov vil teamet kunne hente 
inn andre fagpersoner dersom det kommer inn saker der teamets medlemmer vurderer at det er behov for 
dette 

 
Ved spørsmål og for henvendelser ta kontakt med: 

 
Unni Sagstad 
Seksjonsleder 
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest 
Helse Vest 
55956195 / +4797174943  
unni.sagstad@helse-bergen.no 
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