
 
Referat fastlegeråd 

Dato:  30.01.10 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 

Andreas Saga Romsdal Finnmarkssykehuset – Klinikk Hammerfest  X  

Vivi Brenden Bech Finnmarkssykehuset – FFS  X   

 

Saksnr. Saksfremstilling 

1/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
 Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes 

2/2020 Godkjenning av referat fra 31.10.19 
Vedlagt referat fra møte  
 
 Vedtak: Referat fra 31.10.19 godkjennes 

3/2020 Anbefaling om samarbeid mellom fastleger og sykehuslege 

OSO har nedsatt fastlegerådet som et KSU for å se på et forslag til avtale om samarbeid 
mellom fastleger og sykehusleger. Arbeidsgruppen som består av Harald, Andreas, 
Mona og Vivi hadde i forkant av møte utarbeidet et utkast til normgivende rutiner for 
samarbeid mellom fastleger og sykehusleger i Finnmark. Innspill som kom i dagens 
møte er innarbeidet i dokumentet.  Utkastet er klart til å sendes på høring.  
 
Vedtak:  
Normgivende rutiner for samarbeid mellom fastleger og sykehusleger i Finnmark 
sendes på høring på høring internt i Finnmarkssykehuset, fastleger i Finnmark og 
tillitsvalgte. (DNLF og NFA) Høringsfrist settes til fire uker.  

4/2020 Status helhetlig pasientforløp Finnmark 
Det ble i møte gitt en orientering om arbeidet med helhetlig pasientforløp i Klinikk 
Hammerfest, Klinikk Kirkenes og fem kommuner i Finnmark. «Helhetlige pasientforløp i 
Finnmark» er et strukturert utskrivnings- og oppfølgingsprogram for pasienter som har 



behov for kommunale helse – og omsorgstjenester. Målgruppen har vært eldre og 
kronisk syke med flere diagnoser. Forløpsarbeidet forventer også å gi resultater for 
pasientgrupper som ikke inngår i målgruppen. Arbeidet startet i 2017 med deltagelse i 
det landsomfattende læringsnettverket «Det gode pasientforløp», og er et samarbeid 
mellom Finnmarkssykehuset og fem kommuner. Formålet er å realisere 
tjenesteavtalene (3 og 5) og virkeliggjøre strategien om et felles pasientforløp. En har 
ønsket å lage et praktisk forløp, med noen faste målepunkter for å se om de tiltakene 
som igangsetter gir resultater. I arbeidet har det vært viktig å utvikle mål og tiltak i 
henhold til regionale og nasjonale føringer. 
Forbedringsteamene hadde siste samling i november 2019. Teamene har avtalt å 
forplikte seg til hverandre i et aktivt samarbeid. Der skal det jobbes videre med 
forbedringsarbeid, forankring og strukturering av de tiltakene som er igangsatt og 
foreslått i forløpet. I tillegg inviter alle kommuner i Finnmark til å delta og inkluderes i 
samarbeidet. 
 
vedtak: 
Fastlegerådet tar saken til orientering. 

5/2019 Innspill til den gode henvisning 
I møte ble «den gode henvisning gjennomgått» 
Vedtak: 
Fastlegerådet har følgende innspill til den gode henvisning 

a. Telefonnummer følger automatisk med, og teksten må endres i forhold til 
dette. 

b. Tolk bør flyttes opp under familie / sosialt.  
c. Raskere tilbake må bort da det ikke eksisterer som tidligere. Det er nå endret til 

Helse i Arbeid.  

6/2019  Innspill på tema til dialogmøter med fastleger 
 
Vedtak: 
Fastlegerådet har følgende innspill til tema: 

a. Gjennomgang normgivende rutine for samarbeid mellom fastleger og 
sykehusleger i Finnmark.  

b. Mulighet for å drøfte med psykiater for fastleger. – vaktordning i psykiatri 
c. Hvordan sikre behandling til time som pasienter man er bekymret for. 
d. God tid til dialog 

7/2020 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.  Det er etterspurt svar fra Helse Nord.  

 
- 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. Vi er 
velkommen til å delta som observatør i møtene på UNN. Dette særlig for at 
Regut har fått et ansvar i dette arbeidet og de deltar der. Harald følger opp 
saken internt i Finnmarkssykehuset.  

8/2020 Forslag til saker i fastlegerådet 
- Invitere kommunikasjonsrådgiver til 20 minutters gjennomgang i møte om 

nettsider/legesiden.  
- Pakkeforløp psykiatri og rus – orienteringssak.  senhøsten 2020 



9/2020 Møtedato  
 
Vedtak:  
Mandag 30.03.20, klokken 14:00-16:00 
Torsdag 11.06.20, klokken 14:00-16:00 

10/2020 Eventuelt 
Samhandlingsutvalget i Helse Nord er avviklet og det er opprettet et fagråd for 
samhandling.  
 
På grunnlag av innspill fra hvert enkelt OSO i de enkelte helseforetaksområder, har Helse Nord 

RHF nå oppnevnt medlemmer av Regionalt fagråd for samhandling.  

 

Følgende medlemmer av oppnevnt: 

 

              Vivi Brenden Bech, rådgiver for samhandling, Finnmarkssykehuset (leder) 

Mona Søndenå. Fastlege/kommuneoverlege i Sør- Varanger/ leder av Fastlegerådet  

Bente Moen, helse- og omsorgssjef, Porsanger kommune 

Magne Nicolaisen, samhandlingssjef UNN HF 

Tormod Gangsli, kommuneoverlege Målselv/Bardu 

Lars Nesje, interkommunal kommuneoverlege Salangen 

Steinar Pleym Pedersen, samhandlingsleder, Nordlandssykehuset 

Jan Håkon Juul, kommuneoverlege, Vågan 

Marion Celius, helse- og omsorgssjef, Hadsel kommune 

Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef, Helgelandssykehuset 

              Julia Gruben, leder av tildelingskontoret Rana kommune 

Hege Harbo Sjåvik, kommuneoverlege Vefsn kommune 

 

Helse Nord RHF stiller med sekretariat v/Finn Henry Hansen og Jon Thomas Finnson. 

Det vil bli avholdt fire møter per år.   

 


