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Referat fastlegeråd 

Dato:  01.09.20 klokken: 14:00 – 16:00 
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   

Bjørn Nordang Nordkapp kommune X   

Harald G. Sunde Finnmarkssykehuset – FFS X   

Frode Boyne Finnmarkssykehuset – BUP 
Karasjok 

X   

Ingvild Agledahl Finnmarkssykehuset – Klinikk 
Hammerfest 

  X 

Ståle Nygård Finnmarkssykehuset – Klinikk 
Kirkenes 

X   

Vivi Brenden Bech Finnmarkssykehuset – FFS  X   

Siw Blix  Finnmarkssykehuset - FFS X   
 
 

Saksnr.  
30/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 
Vedtak:  
Innkalling og sakliste godkjennes med endring. 
 

31/2020 Godkjenning av referat fra 11. juni 2020 
Referatet er sendt ut rett i etterkant av møte.  
 
Vedtak: Referat fra 11.06.20 godkjennes 
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32/2020 
 

Helse i arbeid 
Kort informasjon om nytt tilbud i Finnmarkssykehuset. Helse i arbeid er arvtaker 
etter raskere tilbake. Det er en poliklinikk som gir tilbud om utredning og 
oppfølging til personer som har falt ut eller står i fare for å falle ut av arbeid eller 
skole/utdanning og der årsaken antas å være vanlige muskel- og skjelettplager 
og/eller vanlige psykiske plager.  
 
Utredningen gjøres i en tverrfaglig poliklinikk som har både individtiltak og 
bedriftstiltak.  Det skal være en rask respons på henvisninger til dette tilbudet. 
Inntak søkes til rehabiliteringsavdelingen på vanlig måte.  
Det er NAV-konsulent tilknyttet teamet og teamet har en overlege som er ansatt i 
Alta. Det er tett samarbeid med opptreningssenteret i Alta. 
 
Informasjon og lagt ut på internett her Det kommer innspill imøte om at det 
informasjon også bør ligge på legesiden. Dette vil bli ordnet med.  
 
Vedtak:  
Fastlegerådet tar saken til orientering. 

33/2020 Nevrolog Klinikk Kirkenes 
Det er ansatt nevrolog i Kirkenes. Det skal gjøres telemedisinsk satsning på 
området. Lage et system for at fastleger kan ta kontakt for medisinsk avklaring på. 
Det er ønskelig med to legekontorer som kan være testkommuner i dette. 
pasienter 
Vedtak: 
Fastlegerådet tar informasjonen til orientering, og har følgende innspill i saken. 

a. Velge fastlegekontor som ligger i avstand til sykehus.  
b. Nevrolog inviteres inn til møte i fastlegerådet. 

34/2020 Ansvar og oppgavedeling ved innleggelse av ø-hjelpspasienter 
Vedlagt saken ligger utkast til ny prosedyre. Den har vært på høring internt i FIN.  
Saken har vært diskutert tidligere. Prosedyren skal også skal kunne brukes ved 
psykiatri. 
 
 Innspill som kom i møte følges opp og det gjøres avklaring opp mot prehospital 
om foreslått endring. FIN gjør en formell høring i docmap etter endring. Det er tre 
uker høringsfrist.  Mål om få den ut prosedyren i løpet av september. Prosedyren 
legges ut på Finnmarkssykehusets internettside (legesiden og samhandling) og 
gjøres kjent internt.   
 
Vedtak:  
Fastlegerådet tar saken til orientering.  

35/2020 Etablering av helsefellesskap 
Rapport fra arbeidsgruppe om etablering av helsefellesskap var vedlagt 
innkallingen. Saken ble gjennomgått i møte. Fastlegerådet mener det kan bli 
utfordrende å rekruttere fastleger. Det må være kompensert om fastleger skal 
delta i de ulike fora. Saken følges opp i fagråd for samhandling for å høre hvordan 
de øvrige regioner ser på dette. I tillegg tas det kontakt med Østfold for å finne ut 
hvordan kommunene der har organisert dette.  
 
Vedtak: Fastlegerådet tar saken til orientering. 

36/2020 Status Covid-19 
Finnmarkssykehuset jobber med å få opp aktivitet samtidig som man jobber med 
smittevern. Ventetid og fristbrudd har økt innen somatikk. Det er laget plan for å 
ta igjen etterslep. Det jobbes med video og telefonkonsultasjoner og øke dette 
både i psykiatri og rus samt somatikk.  

https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/helse-i-arbeid
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37/2020 Oppfølgingssaker 
- Ledsagertakster 

Ingen endring fra forrige møte.  
- Utdanningsstillinger ALIS 

det jobbes med saken. Det planlegges for at det skal være ett organ i FIN 
som kan kontaktes fra kommunene når man har en kandidat.  

- Endring i bruk av platehemmere eller antikogulantia  
Saken følges opp.  

- Dialogmeldinger med fastleger kom på plass i sommer. Det er mulig å 
abonnere på legsiden slik at man får melding når det gjøres oppdateringer.  

 
Vedtak: 
Sakene tas til orientering og følges opp i neste møte.  

38/2020 Møteplan neste møte 
 
Vedtak:  
Neste møte i fastlegerådet er 27. oktober 2020 klokken 14:00 – 15:30 

39/2020 Eventuelt 
Førekortvurdering kan ikke lenger gjøres ved Finnmarkssykehuset. Dette til 
orientering. 
Vedtak: 
Fastlegerådet tar saken til orientering  

 

 

 


