
 
 

Referat fastlegeråd 

Dato: 19.03.19 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 x 

Hanna Høvenmark Tana/Nesseby kommune x 

Harald G. Sunde Finnmarkssykehuset – FFS x 

Frode Boyne Finnmarkssykehuset – BUP Karasjok x 

Ingvild Agledahl Finnmarkssykehuset – Klinikk Hammerfest  

Andreas Saga Romsdal Finnmarkssykehuset – Klinikk Hammerfest x 

Vivi Brenden Bech Finnmarkssykehuset – FFS  x 

 

 

Saksnr. Saksfremstilling 

1/19 Presentasjon av medlemmene 

2/19 Bakgrunn for etablering av fastlegerådet 
I oppdragsdokument for 2018 fikk Finnmarkssykehuset i oppdrag å etablere en arena for 
opplæring og erfaringsutveksling for å styrke samarbeid med fastleger. Fastlegerådet er 
forankret i OSO. Vedtaket fra OSO om opprettelse av fastlegeråd ligger ved i innkallingen.  
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 

3/19 Valg av leder fastlegeråd 
Det forelå en anbefaling fra OSO om at praksiskonsulent ledet rådet. Det fremkom i 
diskusjonen i møte et ønske om at en fastlege leder rådet da Finnmarkssykehuset pr nå ikke 
har praksiskonsulent.  
 
Vedtak: 

1. Mona Søndenå velges som leder for fastlegerådet fra mars 2019 og de kommende to 
år. Praksiskonsulent overtar lederoppgaven om en har dette på plass før de to år er 
gått.  

2. Finnmarkssykehuet er sekretariat for fastlegerådet 



4/19 Fastlegerådet ved Finnmarkssykehuset – medlemmenes forventninger, arbeidsform og 
fokusområder 
Forventninger ble diskutert i møte. Oppsummert var diskusjonen innom disse tema: 

- Lage retningslinjer for samarbeid og oppgavefordeling mellom fastleger og sykehus ut 
fra Norsk forening for allmennmedisin (NFA) sine anbefalinger. I tillegg se til det som 
er utarbeidete av UNN, Stavanger universitetssykehus og Østfold.   

- Ønsker oversikt over navn og personer fra foretaket for samarbeid.   
- Fokusere på konkrete saker som ikke fungerer. Gjøre det konkret slik at man kan gjøre 

forbedringer.  
- Se på områder som omhandler pasientflyt.  
- Ta opp det som skjer i arbeidet med det gode pasientforløp.  
- Kommunikasjon mellom fastleger og sykehuslegene, forbedre denne. 
-  Pakkeforløpsarbeidet i psykiatri.  
- Gjøre noe med «legesiden» på Finnmarkssykehuset. Slik at det som er viktig er 

tilgjengelig. 
  
Vedtak: 

Anbefalingen fra NFA gjennomgås i neste møte og en drøfter hvordan en best mulig 
skal etablere et godt og likeverdig samarbeid fremover. I tillegg ser en på det som 
UNN har utarbeidet.  

 

5/19 ALIS NORD – Informasjonssak (hentet fra informasjon i OSO) 
Vinter 2018 ble det drøftet om å starte et ALIS Nord med bakgrunn i rekrutteringsutfordringer 
og de positive erfaringer en hadde med etablering av ALIS Vest.  
 
ALIS Nord har fire hovedmålsettinger: 
1. Sikre rekruttering og stabilitet i fastlegestillinger og –hjemler i nordnorske kommuner  

2. Utvikle utdanningsstillingsmodeller for nordnorske forhold som passer for både fastlønn og 
næringsdrift  

3. Sikre at nye fastleger får et kvalitetssikret og effektivt spesialiseringsløp i allmennmedisin, 
herunder sikre tilrettelegging, forutsigbarhet og fleksibilitet knyttet til oppnåelse av 
læringsmål i spesialisthelsetjeneste (sykehusåret)  

4. Utvikle kommunens rolle og kompetanse som tilrettelegger for legers spesialistutdanning i 
allmennmedisin og gjøre dem mer attraktiv som arbeidsgiver.  
 
Bodø kommune påtok seg å være prosjektkommune. Det ble søkt om midler som en fikk ja til. 
Svein Steinert ble ansatt som prosjektleder. Det er opprettet en styringsgruppe for prosjektet. 
Det er sendt ut brev til alle kommuner om at de kan søke om deltagelse. Det ble valgt en 
inndeling etter foretaksområder.  Det vil være fire 30 % veilederstillinger i hvert området og 
seks kommuner kan delta fra hvert område. Kommunene får 250 000 pr år i fem år og må 
betale tilbake 50 000 til administrasjonskostnader. Søknadsfrist er satt til 01.04.19. 
  
Vedtak: 
Fastlegerådet tar saken til orientering og oppfordrer kommunene til å søke.  

6/19 Samarbeidsavtale LIS 3          
Ny spesialistforskrift for leger i spesialiser 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.  
Vedtak: Finnmarkssykehuset tar saken videre internt og kommer tilbake med saken i neste 
møte.  

7/19 Hvilke foretaksprosedyrer bør ligge ute og hvor bør de ligge? 



Legene i kommunene har ikke innloggingsmulighet i vårt dokumentsystem. Vi ønsker å vite 
hvilke prosedyrer som kommunen trenger.  
 
Vedtaket:  
Lenken til samhandlingssiden er her: https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-
forskning/samhandling  
Lenken til fastlegesiden er her: https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida .  
Deltagerne melder til Harald om det er mer som de ønsker inn på siden. Det som foreløpig 
kom fram var flg:  

- PR25503 Innleggelse av barn som skal med ambulansefly til Hammerfest sykehus 
barneavdelingen (gjelder Kirkenes sykehus).   

- PR38891 Hvilke hjertepasienter bør transporteres rett til UNN-Tromsø 

8/19 Praksiskonsulenter 
Praksiskonsulentstillingen (20%) er lyst ut to ganger høsten 2018. Det var tre søkere ved 
første utlysning, alle tre fikk tilbud om jobb, men alle tre takket nei. Ved andre gangs 
utlysning var det ingen søkere.  Det stilles spørsmål i møte om avlønning har noe med dette å 
gjøre. Det har en ingen indikasjon på. Det er to valg på avlønning. Enten som vanlig 
timeansatt eller som privat lege med honorering 89 % av salærtakst, noe som skal tilsvare en 
vanlig dag i praksis.  
 
Vedtak: Saken tas til orientering. Legge ved utlysningstekst ved referatet.  

9/19 Dialogmøter 2019 
Dialogmøter er planlagt i 2019 som i 2017. I 2017 var møtene arrangert i fire kommuner (Sør-
Varanger; Alta, Karasjok og Hammerfest). Det skal i år arrangeres møter i Hammerfest, Alta og 
Sør-Varanger. Dette er et dialogmøte og fastlegerådet bes komme med innspill til tema og 
tidspunkt for møte:  

- Pakkeforløp rus og psykiatri 
- Samarbeid med AMK og legevakt. Legger mye tid i logistikk på vakt. (Ha med AMK 

sentralen og kliniske leger i møtet)  
- Det passer best med møte på kveldstid. 
- Kan vi søke om godkjenning til spesialisering – Tove Nybakk? 
- Det passer best med møte på kveldstid. 
- Møte blir før sommeren. Finnmarkssykehuset sender ut forslag om datoer og ser på 

mulighet for å samkjøre møtet med ett møte som Klinikk Kirkenes har invitert til den 
8. mai.  

10/19 Møteplan 2019 
Vedtak 

1. Neste møte blir 09.05.19, 14:00-15:30 
2. Videre møteplan planlegges i neste møte.  

 

11/19 Eventuelt  
Fagsjef spiller har fått flere henvendelser fra fastleger om økning av ledersagertakst.  Denne 
har ikke har vært endret på flere år. Et sak på dette må utarbeides av en av fastlegene i rådet 
før den diskuteres i fastlegeforumet. Petter påtar seg å lage en sak på dette fram til neste 
møte.  
 

 

 

 

 


