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Referat fastlegeråd 

Dato:  27.10.20 klokken: 14:00 – 14.300 
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  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   

Siw Blix  Finnmarkssykehuset - FFS X   
 
 

Saksnr.  
40/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 
Vedtak:  
Innkalling og sakliste godkjennes               
 

41/2020 Godkjenning av referat fra 01.09. 2020 
Referatet er sendt ut rett i etterkant av møte.  
 
Vedtak: Referat fra 01.09.20 godkjennes med følgende kommentar 
feil møte dato øverst på referatet.  
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42/2020 

 
Status Covid-19 situasjonen ved Klinikk Hammerfest  
 
Introduksjon fra Harald Sunde, Lokalt smitteutbrudd i H-fest. Isolert 
positive Covid-19 ansatte, pasienter og nærkontakter. Man fikk ikke 
kontroll over smitten, og noen avdelinger hadde ikke bemanning pga. 
karantene.  
Fredag 23.10 ble det bestemt innleggelsesstopp.  Men sykehuset er 
bemannet og på vakt og kan kontaktes.  
 
Ny innleggelser rutes til Alta, Kirkenes og UNN når det er nødvendig.  
2 nye fly ett i Alta og ett i Kirkenes i tillegg til det vi har fra før.  
 
Alta bemannet opp fra 14 til 20 sengeplasser.  Situasjonen følges daglig.  
Det er skrevet ettdokument i Praksisnytt som oppdateres.  
25 personer i karantene i dag 27.10.2020.  
 
Internt på klinikken skal pasienter og ansatte ha 2 m avstand og man jobber 
med å få dette på plass for å unngå å få ny smitte inn,  
Det ble først besluttet innleggelsesstopp på fødsler – gravide kontaktes og 
rutes andre steder, men fra søndag 25/10 åpnet opp for fødsler i HFT, men 
kun inneliggende i ett døgn.  
Rutes videre til Alta, hotell eller hjem)  
Cellegift og infusjonsbeh Alta. Dialysepasienter utfordrende. Vikarer rutes 
videre til Alta. Kirkenes sykehus fullt. Hvor skal covid-19 pasientene når de 
kommer – skal ta stilling til det fremover.  
Tiltak:  
Iverksette nødvendig avstand pasienter og ansatte kan gjøre at man må ta 
ned på aktivitet når Hammerfest sykehus re-åpner.  
Mandag 9. november åpnes klinikk Hammerfest igjen.  
 
Kommunene som tilhører klinikk Hammerfest tar telefonkontakt på samme 
måte som tidligere – vanlig prosedyre.  
 
Kirkenes har utfordringer med covid-19 positive over Storskog samt båter 
ute i havet. AMK ruter dem videre – fylkesmannen følger opp båt saken.  
 
Alle akuttinnleggelser skal gå som føre – rutes videre fra sykehuset . 
 
Nordkapp bes sende avviksmelding i forhold til vanskelig kommunikasjon 
via AMK 19.10.20.   
 
Fastlegerådet synes informasjonen ut fra Finnmarkssykehuset har vært 
ganske god, og sendt den videre internt.  Praksisnytt mest lest på nettsidene 
de siste dagene.  
 
Vedtak:  
Fastlegerådet tar saken til orientering. 

43/2020 Møteplan neste møte 
 
Vedtak:  
Neste møte i fastlegerådet er 01.12.2020 klokken 14:30 – 16:00 

44/2020 Eventuelt 
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Utkast til ALIS-avtale sendt til OSO-møtet som ble avlyst 26.10.20. Ny dato 
settes i løpet av uken.  
 
Vedtak: 
Fastlegerådet tar saken til orientering  

 

 

 


