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Referat fastlegeråd 

Dato:  27.05.21 klokken: 14:00 – 15.30 
Sted:  Teams 
 
 
 

Navn Arbeidssted Tilstede Meldt 
forfall 

Ikke 
møtt 

Mona Søndenå Sør-Varanger kommune X   

Petter Bye Alta kommune X   

Tuija Helena Niiranen Kautokeino kommune 
permisjon 

  x 

Bjørn Nordang Nordkapp kommune x   

Harald G. Sunde Finnmarkssykehuset – FFS X   

Frode Boyne Finnmarkssykehuset – BUP 
Karasjok 

X til kl. 15.   

Ingvild Agledahl Finnmarkssykehuset – Klinikk 
Hammerfest 

  X 

Ståle Nygård Finnmarkssykehuset – Klinikk 
Kirkenes 

x   

Kjell Magne Johansen Tana/Nesseby kommune    x 

Siw Blix Finnmarkssykehuset - FFS x   

Jørgen Nilsen  Finnmarkssykehuset- Pr.hosp x   
 
 

Saksnr.  
25/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 
Vedtak:  
Innkalling og sakliste godkjennes               
 

26/2021 Godkjenning av referat fra 16.03. 2021 
Referatet er sendt ut rett i etterkant av møte.  
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Vedtak: Referat fra 16.03.21 godkjennes. 
 
 

27/2020 
 

Kartlegging og evaluering av praksiskonsulent ordningen PKI 
 
Målsetningen er å få til en god samhandling. Utlyst todeltidsstilling i FIN i Sami 
Klinihkka og pre hospitaltjeneste. Ansatt en i Sami Klinihkka som skal inviteres 
inn i fastlegerådet.  
 
Vedtak:  
Fastlegerådet har ingen innvendinger til høringssvaret fra FIN. Ber om at det føyes 
til i svaret er forelagt fastlegerådet som støtter seg til dette.  

28/2021 Deltaker i arbeid med hjerteinfarkt i FIN 
 
Vedtak:  
Fastlegerådet foreslår Bjørn Nordang som deltaker, som takker ja til 
arbeidsgruppen.  
 

29/2021 Om samarbeid rundt klamydia-tester gyn. Avd. Kirkenes 
 
Vedtak: 
Fastlegerådet ber om at det meldes tilbake til avdelingen at dette ikke er god 
praksis. Det er et avvik fra normen og man forventer dialog forut.  Fastlegene skal 
ikke overta oppgaver uten å være involvert. Mona melder tilbake til gyn.avd. 
Kirkenes sykehus.   
 

30/2021 Informasjon om dialogmøtene våren 2021 
 
Vedtak: 
Fastlegerådet tar informasjonen til orientering.  

31/2021 Øyelegekontroll hos diabetikere 
 
Vedtak: 
Fastlegerådet tar informasjonen om fundus foto og brudd på nasjonale føringer på 
endringer av kontroller til orientering. Harald følger opp saken med øyenlegen 
ved Hammerfests sykehus.  
 
 

32/2021 Oppfølgingsaker 
 

1. nytt om ledsagertakster for leger ved ambulanseoppdrag 
2. ALIS i FIN 

Vedtak: 
Fastlegerådet tar oppdatert informasjon om ledsagertaksten til orientering – 
saken følges videre.  
ALIS i FIN, Ingrid Øygard har sagt ja til å stille. Harald ber om innspill på 
informasjon om spesialisthelsetjenesteåret til kommunene innen 18.juni.  
Sendes ut som eget vedlegg. 
 

33/2021 Referatsaker 
 
Vedtak:  
Fastlegerådet tar sakene til orientering. 
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34/2021 Neste møte: 

 
Vedtak: 
Neste møte blir onsdag 1.september kl. 14. – 15.30. 
 

35/2021 Eventuelt 
Bliksund-prosedyrer - informasjon fra klinikksjef Jørgen Nilsen  
Pre hospitaltjeneste 
Legevakt og vaktsamarbeid med ambulansetjenesten i FiN – samhandling med 
kommunene. Utarbeidet et overordnet informasjonsskriv om ambulansetjenesten. 
Applikasjon Bliksund inneholder alle prosedyrene og tiltaksbøker som brukes i 
spesialisthelsetjenesten og som er ønskelig at alle legevaktsleger skal ha tilgang 
til. Opprettet en egen e-post adresse som sendes ut for påmelding fra kommunene.  
Listene over deltakere i applikasjon vaskes to ganger i året. Nilsen ønsker 
tilbakemelding fra fastlegerådet på innholdet.   
 
Vedtak: 
Fastlegerådet tar informasjon til orientering og får innholdet i 
informasjonsskrivet til høring. 
 
 
Overføring av oppgaver/prosedyrer intravenøs medisin m.m. til fastleger v/ 
Petter Bye. Etterlyser om det finnes en avtale på dette?  
 
Vedtak: 
Fastlegerådet definerer disse overføringene av oppgaver som brudd på normen. 
Diskuterer videre hvis konkrete saker dukker opp.  
 

 

 

 

 


