
 
Referat fastlegeråd 

Dato:  31.10.19 08:30 – 10:30 
Sted:  Skype 
 

Navn Arbeidssted Tilstede Meldt 

forfall 

Ikke 

møtt 

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  X  

Andreas Saga Romsdal Finnmarkssykehuset – Klinikk Hammerfest X   

Vivi Brenden Bech Finnmarkssykehuset – FFS  X   

 

 

Saksnr. Saksfremstilling 

26/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
 Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes 

27/2019 Godkjenning av referat fra 29.08.19 
Vedlagt referat fra møte  
 
 Vedtak: Referat fra 29.08.19 godkjennes 

28/2019 Rapport om fastlegetjenesten i Nord-Norge 
Rapport og saksfremlegg med resyme av rapporten ligger vedlagt innkallingen. 
Rapporten beskriver godt situasjonen i Nord-Norge. Den oppsummerer hvem og 
hvorfor fastleger har sluttet og den ser også på innholdet i fastlegeavtalene. Rapporten 
foreslår 34 tiltak innenfor åtte tematiske områder. Rapporten har vært sak i OSO 
Finnmark, er presenter for legeforeningen, departement og helsedirektoratet. Den skal 
være tema på møte med KS, Alis-Nord konferanse og på innspillskonferanse som HOD 
arrangerer i Kirkenes den 15. november.  
 
 
 
 



Vedtak: 
1. Fastlegerådet tar rapport om Fastlegetjenesten i Nord-Norge til orientering. 
2. Fastlegerådet i Finnmark ser det særs viktig å fremheve de tiltak som 

omhandler samarbeid med spesialisthelsetjenesten og fremhever følgende 
punkt:  

14.2 Tiltak rettet mot rekruttering av fastleger 
14.4 Tiltak som kan avlaste fastlegene 
14.6 Tiltak som kan styrke samarbeid mellom fastleger og sykehus 

29/2019 Anbefaling om samarbeid mellom fastleger og sykehusleger 
OSO har nedsatt fastlegerådet som et KSU for å se på et forslag til avtale om samarbeid 
mellom fastleger og sykehusleger. I møte diskuterte fastlegerådet de erfaringer som er 
gjort i UNN sitt KSU. Arbeidet var omfattende og de fikk mange høringsinnspill som de 
nå jobber med å ta inn i sitt endelige forslag til avtale. Forlag til avtale skal behandles i 
OSO-UNN i november. I vårt arbeid vil vi ta utgangspunkt i «Osloavtalen» og UNN sin 
avtale.  
 
Vedtak:  

1. Det nedsettes et arbeidsutvalg som utarbeider et forslag til en avtale om 
samarbeid mellom fastleger og sykehusleger i Finnmark. 

2. Arbeidsutvalget består av Mona, Harald, Andreas og Vivi 
3. Fastlegerådet ser det som formålstjenlig med en overlege fra 

Finnmarkssykehuset med i arbeidet.  

30/2019 Innspill til epikrisemal 
 
Vedtak: 
Fastlegerådet har følgende innspill til epikrisemal 

a. Det må fremkomme hvorfor medikamenter er seponert 
b. Ved kontroll hos fastlege må det som hovedregel være pasienten selv som 

bestiller dette. Hvis ikke må det klart fremkomme hvem som gjør dette.  

31/2019 Innspill til den gode henvisning 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte.  

32/2019 Oppfølgingspunkter 
- Ledsagertakster.  

Saken er behandlet i samhandlingsutvalget i Helse Nord. Det fremkom der at 
dette har vært tema på ulike arenaer. Det er utarbeidet en sak som er 
oversendt Helse Nord RHF.   

 
- Samarbeidsavtale LIS 3 

Viser til referat fra sist møte angående KSU som er nedsatt på UNN. Det er tatt 
kontakt med UNN for å høre om mulighet til å delta i deres arbeid. Dette særlig 
for at Regut har fått et ansvar i dette arbeidet og de deltar der. Harald følger 
opp saken internt i Finnmarkssykehuset. 

33/2019 Møtedato neste møte 
Fastlegerådet påpeker viktighet av å møte og å melde avbud når man ikke kan møte, og 
å prioritere møtene.  
 
Vedtak: 
Neste møte er 30 januar 2020, klokken 14.00 – 16.00 
 



33/2019 Eventuelt 
- Finnmarkssykehuset har ikke fått ansatt praksiskonsulent (PKU).  
- Samhandlingsutvalget og legeforeningen arrangerer den 5. februar 2020 kurs 

om PKO. Erfaringer fra Helse Sør-Øst som har fått til en god ordning vil være 
tema på konferansen. (Obs: dato er endret ut fra det som ble informert om i 
møte. Dette pga pasientsikkerhetskonferanse på opprinnelig dato) 

- Andreas skal i løpet av våren 2020 til UNN for videre spesialisering. Det må da 
oppnevnes ny representant fra Kirkenes sykehus i fastlegerådet.  
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