
 
Referat fastlegeråd 

Dato: 08.05.19 14:00 – 15:30 
Sted: Skype 
 

Navn Arbeidssted Tilstede 

Mona Søndenå Sør-Varanger kommune X 

Petter Bye Alta kommune X 

Tuija Helena Niiranen Kautokeino kommune  

Hanna Høvenmark Tana/Nesseby kommune X 

Harald G. Sunde Finnmarkssykehuset – FFS X 

Frode Boyne Finnmarkssykehuset – BUP Karasjok  

Ingvild Agledahl Finnmarkssykehuset – Klinikk Hammerfest X 

Andreas Saga Romsdal Finnmarkssykehuset – Klinikk Hammerfest X 

Vivi Brenden Bech Finnmarkssykehuset – FFS  X 

 

 
 
 

Saksnr. Saksfremstilling 

12/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak: 
Innkalling å saksliste godkjennes.  

13/19 Godkjenning av referat fra 19.03.19 
 
Vedtak: 
Referat fra 19.03.19 godkjennes. 

14/19 Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehuset 
Fastlegerådet diskuterte i møte anbefalinger til samarbeid mellom fastleger og sykehusleger 
og hvordan vi skulle arbeide videre med dette. Arbeidet bør ta utgangspunkt i anbefalingene 
fra Norsk forening for allmennmedisin og anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og 
sykehus i Hovedstadsområdet. (Vedlagt i innkallingen) Det informeres om at UNN har nedsatt 
ett Klinisk samarbeidsutvalg (KSU) som skal lage et forslag til en lokal veileder og normgivende 
samarbeidsrutiner mellom fastleger og UNN-leger i UNN området. I møte diskuterer vi om det 
er mulighet for oss å koble oss på dette KSU-et da en har tett samarbeid med UNN.  Det 
gjøres en henvendelse til UNN om å delta i deres arbeid. Hvis ikke dette er mulig stiller 



fastlegerådet seg disponibel for å nedsettes som et KSU for et slik arbeid i Finnmark. Dette må 
forankres i OSO.  
 
Vedtak: 
Fastlegerådet anbefaler at det opprettes en KSU som skal lage et forslag til en lokal veileder 
og normgivende samarbeidsrutiner mellom fastleger og leger i Finnmarkssykehuset. 
Fastlegerådet stiller seg disponibel til å oppnevnes som KSU. Arbeidet kan starte høsten 2019.  

15/19 Samarbeidsavtale Leger i spesialisering (LIS3) 
Ny spesialistforskrift for leger i spesialisering startet opp 1. mars 2019. Finnmarkssykehuset 
har planlagt for spesialiseringsløp i sitt eget foretak og kommunene jobber med sine.  Det er 
enighet om at det må på plass en samarbeidsavtale.  
Fra sist møte: Finnmarkssykehuset tar saken videre internt og kommer tilbake med saken i 
neste møte. 
 
Finnmarkssykehuset ønsker å tilrettelegge for å være en utdannings-arena for fastleger i 
fremtiden også.  Vil få informasjon fra Regut og vil implementere etter dette. Det er ønskelig 
at en ser på mulighet for å få en del av læringsmålene innen somatikk i Alta.   
 
Vedtak:  
Fastlegerådet tar informasjonen til ettretning og vi følger opp denne saken på neste møte.  

16/19 Takster for ledsaging av pasient 
En gjennomgikk saksfremlegg i møte. Saken er tatt opp i ulike arenaer av fastleger og de en 
mener saken ikke har hatt prioritet. Takstene er ikke justert siden 2002. En er kjent med at 
saken har vært tema både i Nordlandssykehuset og på Helgelandssykehuset.   
I tillegg til går oppgjøret sent og det kan ta opptil to måneder før legene får utbetaling. 
Skjemaet som brukes ved innsending er ikke mulig å fylle inn elektronisk. En minimumsløsning 
er å lage skjemaene slik at det er mulig å fylle inn direkte i PDF filen.  
 
Vedtak: 
Saken deles i to. Justering av takstene meldes til det regionale samhandlingsutvalget.  
Saken om sent og tungvint oppgjør tas videre internt i Finnmarkssykehuset.  

17/19 Presentasjon av Helhetlig pasientforløp (HP)  
Det ble i møte informert om helhetlig pasientforløp. Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes 
deltar i læringsnettverket «Det gode pasientforløp» i samarbeid med kommunene Sør-
Varanger, Hammerfest, Alta, Loppa og Nordkapp.  
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. Fastlegerådet ønsker å orienters videre om arbeidet, og mener 
pasientforløpsarbeidet bidrar til økt kompetanse og bedre kvalitet. 

18/19 Møtedato og saker til neste møte 
Vedtak:  
Nest møte 29. august 08:30-10:00 
 
Oppfølgingspunkt:  

- Ledsagertakster (Følger opp status på saken. Er sendt HR sjef i Finnmarkssykehuset 
samt Samhandlingsutvalget i Helse Nord. Avventer tilbakemelding)  

- Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus  
- Samarbeidsavtale LIS 3  

19/19 Eventuelt  
Fagsjefen i Finnmarkssykehuset informerte om dialogmøte mellom allmennleger og 
Finnmarkssykehuset den 7.5.2019. På dette møtet ble det diskutert nye rutiner for ø-hjelp rtg 



og klinisk henvisning. Kirkenes sykehus vil justere på sitt forslag til rutiner etter denne 
dialogen. Når rutinene er ferdige fra sykehuset kan disse sendes fastlegerådet for 
samhandlingsforankring. Det var enighet i fastlegerådet om at disse rutinene sendes ut på e-
post til medlemmene i fastlegerådet og at det gis tilbakemelding på e-post.  
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