
 

 

 
Referat fastlegeråd 

Dato:  29.04.20 klokken: 15:00 – 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.  

14/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
 Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes 

15/2020 Godkjenning av referat fra 30.03.20 
 
 Vedtak: Referat fra 30.03.20 godkjennes 

16/2020 Innleggende leges oppgave i forbindelse med ambulansetransport 
Fastlegerådet har mottatt henvendelse fra kommuneoverlege Helge Bjøru 
angående innleggende leges og foretakets oppgave i forbindelse med bestilling av 
ambulansetransport.  Det vises i saken til tjenesteavtale 3, prosedyre PR35937 i 
docmap og trygg akuttmedisin vedtatt i UNN i feb-20.  Prosedyre PR35937 sier noe 
om hva som er ansvar og oppgaver ved innleggelse av ø-hjelpspasienter. Den skal 
bidra til god samhandling mellom kommunehelsetjenesten og de somatiske 
sykehusene i Finnmark. Det er en intern prosedyre i Finnmarkssykehuset som skal 
sikre oppgavedeling innad i klinikkene, og sikre at foretaket ivaretar sitt ansvar og 
ikke påfører kommuneleger unødige belastninger i akutte situasjoner. Prosedyren 
er ikke kjent for fastleger i Finnmark. Fastleger opplever at de må referere 
sykehistorie og status presens en rekke ganger og også selv ringe til andre sykehus 



 

 

om nærmeste sykehus ikke kan motta pasienten.  Det skisseres i saken forslag til 
løsninger. 
 
Vedtak: 
Medisinsk fagsjef får ansvar for å endre prosedyren med de innspill som er 
kommet. Det vurderes om også akuttinnleggelser i psykiatri skal inkluderes i 
prosedyren. Prosedyren sendes på høring intern i Finnmarkssykehuset, og det 
innhentes innspill fra fastlegerådet. Helge Bjøru konsulteres i saken.  

17/2020 Covid-19 
• Ivaretakelse av øvrige pasienter under Covid-19 pandemien. Opplever 

fastleger at pasienter blir stående uten eller med mangelfullt 
tilbud/behandling? Er det pasienter som har utdekket behov? Pasienter 
med behov for samhandling / oppfølging, kroniske tilstander, psykiatri 
og rus, røntgenundersøkelser som blir utsatt mm.  

Det er endel pasienter har fått utsatt sin time.  Aktiviteten er på tur opp igjen. En 
ser at endel pasienter som har ventet på time som nå begynner å få innkalling.  
 

• Kort oppsummering om Finnmarkssykehusets planlegging i forhold til 
Covid-19 pandemien.  

Viser til brev Harald har sendt ut fra møte. Forsterket beredskap på intensiv 
gjennom sommeren. Klinikk Kirkenes og Klinikk Hammerfest skal kunne håndtere 
en Covid-19 pasient hver på respirator.  
 

• Tilbakemelding på hjemmesiden til Finnmarkssykehuset. 
https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-
primerhelsetjenesten 

Siden oppleves som viktig. Det har ikke vært etterlyst mer informasjon fra 
Helseforetaket.  
 

• Ambulanser må kjøre helt inn til Hammerfest nå. Det gjøres ikke bytte på 
Skaidi. Det har vært en utfordring i forhold til ambulansefly. Covid-19 syke 
skal helst ikke transporteres med ambulanse. Kommuneoverleger i Alta har 
dialog med Klinikksjef 

 
Vedtak:  
Fastlegerådet tar saken til orientering.  

18/2020 Dialogmøter med fastleger i mai 2020 
Dialogmøtene er omgjort til Skype møter og det er sendt ut invitasjon til fastleger.  
Møtene er 11. 12. og 13. mai fra 16:00 til 18:00.  
 
Vedtak:  
Fastlegerådet tar saken til orientering.  

19/2020 Oppfølgingssaker 

https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-primerhelsetjenesten
https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-primerhelsetjenesten


 

 

- Utdanningsstillinger ALIS:  
OSO har vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe med representanter fra 
Finnmarkssykehuset og kommunene. Det er ikke kommet navn på alle 
representanter i gruppen.  

- Ledsagertakster: Denne saken ligger i Helse Nord. Mona følger opp saken med 
Helse Nord.  

20/2020 Møteplan neste møte 
 
Vedtak:  
Neste møte torsdag 11.06.20, klokken 14:00-16:00 
 
 
 

21/2020 Eventuelt 
- Nye medlemmer fastlegeråd 

Det er behov for oppnevning av nye medlemmer til fastlegerådet. En av de 
kommunale representantene flytter fra Finnmark i juni 2020. Representanten 
fra Klinikk Kirkenes er sluttet. Det best om at OSO oppnevner nye 
representanter. Faslegerådet ber om at det også oppnevnes en vara fra 
foretaket og en fra kommunene. Dette vil gjøre fastlegerådet mindre sårbar 
ved lengre fravær hos representanter. Det er for høyt fravær fra enkelte av 
representantene, særlig fra klinikkene.  

 
Vedtak: 
Fastlegerådet ber OSO oppnevne nye representanter for de som er sluttet, samt to vara 
til fastlegerådet 

 


