
 
Referat fastlegeråd 

Dato: 29.08.19 08:30 – 10:00 
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  

Harald G. Sunde Finnmarkssykehuset – FFS X 

Frode Boyne Finnmarkssykehuset – BUP Karasjok  

Ingvild Agledahl Finnmarkssykehuset – Klinikk Hammerfest  

Andreas Saga Romsdal Finnmarkssykehuset – Klinikk Hammerfest X 

Vivi Brenden Bech Finnmarkssykehuset – FFS  X 

 

 

Saksnr. Saksfremstilling 

20/19 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
 Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes 

21/19 Godkjenning av referat fra 08.05.19 
Vedlagt referat fra møte  
 
 Vedtak: Referat fra 08.05.19 godkjennes 

22/19 Stormottakere og medisinsk avstandsoppfølging  
Informasjon om saken er vedlagt i innkallingen. Finnmarkssykehuset har søkt og fått 
midler til å igangsette en satsing på stormottakere og medisinsk avstandsoppfølging. 
Kommuner i Finnmark vil bli kontaktet med spørsmål om å være med i arbeidet.   
 
Det stilles spørsmål i møte om fastlegenes rolle i prosjektet. Pasientgruppen vil oftest 
være kjent for både kommunehelsetjeneste, fastleger og spesialisthelsetjenesten. 
Planleggingen av hvordan team i kommunen og spesialisthelsetjenesten skal bygges 
opp er ikke avklart. En vil ta utgangspunkt i det arbeidet UNN har gjort med oppbygging 
av pasientsentrert helsetjenesteteam, men tilpasse dette til Finnmark. Fastlegerådet vil 
bli orientert og ha mulighet til å komme med innspill underveis.  
 
 



Vedtak: 
1. Fastlegerådet tar saken til orientering 
2. Fastlegerådet har følgende innspill til saken 

- Virker som et fornuftig prosjekt å delta i da det dreier seg om kvalitet i 
pasientbehandling og pasienter som en allerede er kjent med både i 
kommuner og spesialisthelsetjenesten.  

- Det er viktig å prioritere prosjekter som fastleger forventes å delta i.  
 

 

23/19 Oppfølgingspunkt fra tidligere møter 
 

a. Ledsagertakster  
Status: HR sjef i Finnmarkssykehuset har tatt opp saken i møte mellom HR 
sjefer i Helse Nord. De har ikke vært involvert i denne problemstillingen og vi 
ble bedt om å sjekke saken ut via regnskap/økonomi.  Saken er også meldt til 
samhandlingsutvalget i Helse Nord. Det er sak i møte den 11. september.  
 

b. Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus 
 
Status: Det er nedsatt ett KSU på UNN som straks vil ferdigstille sitt arbeid. Det 
vil bli sendt ut på høring internt i UNN og til Fastleger. Fastlegerådet bruker 
dette som bakgrunn for en anbefaling om samarbeid mellom 
Finnmarkssykehuset og Fastleger i Finnmark. Saken sendes til OSO Finnmark.  
 
 

c. Samarbeidsavtale LIS 3 spesialist i allmennmedisin 

Status: UNN har nedsatt ett KSU som har startet opp arbeidet. Mandatet er 
omfattende med følgende punkter. 

  Vurdere hvilke læringsmål som skal oppnås i spesialisthelsetjenesten  

 Foreslå hvilke deler av spesialisthelsetjenesten som skal legge til rette for 
nødvendig tjeneste for å oppnå læringsmål  

 Vurdere hvilken fase av utdanningsløpet leger i spesialisering i allmennmedisin 
bør gjennomføre tjeneste i spesialisthelsetjenesten  

 Vurdere årlig behov for hvor mange leger i spesialisering i allmennmedisin som 
har behov for tjeneste ved UNN.  

 Foreslå finansiering av den nye utdanningsmodellen  

 Lage mal for avtaler om spesialistutdanning i allmennmedisin  
 
Helse Nord har igangsatt et arbeid om utfordringer i forhold til rekruttering av 
fastleger. Rapporten er en i sluttfasen og det vil komme en rekke anbefalinger 
der utdanningsforløpet er en del av dette.  
 

Vedtak: 
Fastlegerådet anbefaler at Finnmark har en representant inn i UNN sitt KSU 

 

24/19 Møtedato neste møte 
 
Vedtak: 
Neste møte blir 31. oktober 2019 
 

25/19 Eventuelt 



Finnmarkssykehuset har fått en søker til praksiskonsulentstillingen. 
Praksisnytt er ikke aktivt nå. Praksiskonsulenten har hatt en redaktøroppgave. 
Fastlegene savner praksisnytt. 
 

 
 
 
 


