
 
Referat fastlegeråd 

Dato:  30.03.10 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 

Klinikk Kirkenes Finnmarkssykehuset – Klinikk Kirkenes    

Vivi Brenden Bech Finnmarkssykehuset – FFS  X   

 

Saksnr. Saksfremstilling 

11/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
 Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes 

12/2020 Godkjenning av referat fra 30.01.20 
 
 Vedtak: Referat fra 30.01.20 godkjennes 

13/2020 Korona epidemien  
 

• Prioriteringer - Råd om valg av behandlingsnivå under pågående 
koronaepidemi for pasienter med plass i sykehjem  

 
Finnmarkssykehuset forbereder seg på stor tilstrømning av pasienter med Covid19 
framover. En del av disse vil trenge intensivbehandling, og en planlegge for at 
intensivkapasiteten blir en knapphetsressurs og at sykehusene vil få en krevende tid. 
Med bakgrunn i dette ble forslag til informasjonsskriv ut til kommuner diskutert. Det 
ble besluttet å ta utgangspunkt brev sendt fra UNN til kommunene. Det er 
hensiktsmessig med noenlunde samme løp som UNN da kommunene legger inn 
pasienter begge steder. 
 
 Harald sender forslag til brev ut til fastlegerådet i løpet av dagen. Det gis rask 
tilbakemelding til Harald, som klargjør brevet for distribusjon til kommunene.  
 



 

• Hjemmesiden 
Nyttig informasjon til kommunehelsetjenesten angående Covid-19 står på 
hjemmesiden. Link til siden er vedlagt i innkallingen. Informasjonen om siden med link 
er sendt ut til kommuner i Finnmark. Innspill til saker som ønskes inn på siden gis til 
Vivi. 
 

• Elektive pasienter 
Noe elektive pasienter tas på videokonsultasjon. Det meldes om utfordringer særlig på 
nevrologi. Det etterlyses generell informasjon om elektive pasienter.  
 

• Kommunenes rolle 
Gjennomgang av endrede rutiner for henvisninger.  Innspill i møte tas med i 
prosedyren. Harald lager et nytt omskrevet utkast og sender ut til fastlegerådet for 
tilbakemelding. Det sendes ut til kommunene og legger på internettsiden.  
 

• Annet 
Det ble tatt opp problemstilling angående to hendelser omkring innleggelse av 
barnepasienter. Mona og Petter seder skriftlig sak om det til Harald som følger det opp 
internt i Finnmarkssykehuset. 
 

14/2020 Møtedato  
 
Vedtak:  
Det settes opp ekstra møte i fastlegerådet onsdag 29. april fra 15:00 – 16:00. 
Fra tidligere er det avtalt møte torsdag 11.06.20, klokken 14:00-16:00 

 


