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Referat fastlegeråd 

Dato:  11.06.20 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   

Hanna Høvenmark Tana/Nesseby kommune  X  

Harald G. Sunde Finnmarkssykehuset – FFS X   

Frode Boyne Finnmarkssykehuset – BUP 
Karasjok 

 X  

Ingvild Agledahl Finnmarkssykehuset – Klinikk 
Hammerfest 

  X 

Klinikk Kirkenes Finnmarkssykehuset – Klinikk 
Kirkenes 

   

Vivi Brenden Bech Finnmarkssykehuset – FFS  X   
 
 

Saksnr.  
22/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Oppfølgingssaker settes inn som ekstra sak 27 i dagens møte.  
 
Vedtak:  
Innkalling og sakliste godkjennes med endring. 
 

23/2020 Godkjenning av referat fra 29.04.20 
 
 Vedtak: Referat fra 29.04.20 godkjennes 
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24/2020 
 

Normgivende rutine for samarbeid mellom fastleger og sykehusleger 
Høringssvar er på forhånd gjennomgått av arbeidsgruppen og innarbeidet i 
samarbeidsrutinene. Det kom inn 9 høringssvar fra kommunene i Finnmark og 
Finnmarkssykehuset. I møte ble forslag til samarbeidsrutiner gjennomgått med 
endringsforslag, og endelig forslag fra fastlegerådet er nå klart. Saken skal opp i 
OSO 26. oktober med påfølgende implementering. Det ferdige dokumentet 
forelegges klinikkene slik at de kan se om det er formelle feil i dokumentet.  
  
Under sak om normgivende rutiner ble følgende problemstilling diskutert: 
fastlegene får ofte beskjed om at de selv må vurdere evt endringer i bruk av 
platehemmere eller antikoagulantia før elektiv kirurgi.  
Fastlegerådet er av den oppfatning at slike endringer bør gjøres av kirurgen som 
skal gjøre inngrepet. Det rette en forespørsel til avdelingsledere for kirurgi i 
Finnmarkssykehuset med spørsmål om at det det kan lages en intern oversikt 
over slike medikamentendringer. Denne gjøres tilgjengelig for alle kirurger og 
videre at disse retningslinjene brukes når pasienter innkalles til elektiv kirurgi.  
Det vil være nyttig at også fastlegene får tilgang til en slik oversikt (kan legges på 
hjemmesida), uten at det betyr at fastlegene skal ta over ansvaret for slik 
legemiddeljustering.  
 
Vedtak: 

1. OSO forelegges sak fra arbeidsgruppen med forslag om normgivende 
rutiner mellom fastleger og sykehusleger.  

2. Forespørsel om platehemmere eller antikoagulantia rettes til 
avdelingsledere for kirurgi.  
 

25/2020 Epikrise Katarakt 
Det viser til henvendelse fra fastlege Peter Prytz som er vedlagt i innkallingen til 
møte. Det har vært dialog med øyelege i forkant av møte. Saken er løst.  
 

26/2020 Covid-19 – status fra foretaket 
Det har vært få pasienter innlagt med Covid-19 i Finnmarkssykehuset. Det er lav 
forekomst av smittede i Finnmark.  Hovedfokuset nå er å ta igjen etterslep av 
pasienter som står på ventelister. Fristbrudd og andel pasienter som har passert 
planlagt tid har økt.. Det har vært en utfordring at endel vikarer ikke har kunne 
komme da de har måtte bli igjen hos sin hovedarbeidsgiver.  I tillegg har det vært 
utfordringer med flyforbindelser. Dette påvirker både transport av pasienter og 
vikarer. Klinikkene lager plan for å ta igjen etterslepet.  
 
Vedtak:  
Fastlegerådet tar saken til orientering.  
 

27/2020 Oppfølgingssaker 
- Ledsagertakster ved ambulanseoppdrag: Helse Nord RHF har opplyst 

at saken er drøftet i felles fagdirektørmøte for alle RHFer. Saken er også 
satt på dagsorden i legeforeningens forhandlingsutvalg.  Det må derfor 
forventes at det i løpet av høsten blir forhandlinger i foretaksområdene.  
Helse Nord-trønderlag har forhandlet om ledsagertakster. Der ble takstene 
økt og de vil reguleres årlig.   
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28/2020 Møteplan neste møte 
 
Vedtak:  
 
Neste møte i fastlegerådet er 1. september 14:00-15.30 
 

29/2020 Eventuelt 
Det er nå mulig å abonnere på hjemmesiden til Finnmarkssykehuset. Informasjon 
om dette er sendt ut til kommunene. 
 
OSO Finnmark har oppnevnt Bjørn Nordang, Nordkapp kommune som nytt fast 
medlem av fastelgerådet og Kjell Magne Johnsen, Tana kommune som vara for de 
kommunale representantene i fastlegerådet. Ståle Nygaard LIS2 medisinsk 
avdeling Klinikk Kirkenes er ny representant fra Finnmarkssykehuset.  
 
Vedtak: 
Fastlegerådet tar saken til orientering  
 

 

 

 


