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Referat fastlegeråd 

Dato:  12.01.21 klokken: 14:00 – 15.30 
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   Perm 

Bjørn Nordang Nordkapp kommune x   

Harald G. Sunde Finnmarkssykehuset – FFS X   

Frode Boyne Finnmarkssykehuset – BUP 
Karasjok 

   

Ingvild Agledahl Finnmarkssykehuset – Klinikk 
Hammerfest 

 x  

Ståle Nygård Finnmarkssykehuset – Klinikk 
Kirkenes LiS2 

x   

Kjell Magne Johnsen Tana/Nesseby x   

Siw Blix  Finnmarkssykehuset - FFS X   

Christel B. Eriksen  Finnmarkssykehuset sak 6 x   
 
 

Saksnr.  

01/2021 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Vedtak:  
Innkalling og sakliste godkjennes               
 

02/2021 Godkjenning av referat fra 01.12 2020 
Referatet er sendt ut rett i etterkant av møte.  
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Vedtak: Referat fra 01.12.20 godkjennes. 
 
 

03/2021 
 

Endring av sekretær for fastlegerådet, informasjon 
Siw Blix konstituert videre tom. 31.3.2021. 
Vedtak:  
Fastlegerådet tar saken til orientering. 

04/2021 Gjennomgang av hengesaker 
• Endring i bruk av platehemmere – Harald sender forespørsel om aktuell 

App til Norsk kirurgisk forening og hører med dem.  
 

• Ledsagertakster for leger ved ambulanseoppdrag. Mona har prøvd å få 
svar fra Helse Nord RHF foreløpig uten hell.  

 
Vedtak:  
Fastlegerådet tar sakene til orientering.  

05/2021 FINs hjemmesider; legesida og samhandlingssida. I tillegg har vi egne sider med corona-

informasjon. 
Saksbehandler Harald Sunde ønsket tilbakemelding på oppstilling og struktur. 
Fikk tilbakemelding på behov for akuttmedisinske hasteprosedyrer Harald ser på 
inndelingen i forhold til faglig, administrativt og når det haster.  Ønsker innspill 
fortløpende – bare å gi tilbakemeldinger.  
 
Vedtak: 
Fastlegerådet tar saken til orientering  
 
 

06/2021 ALIS i FIN 
Forslag til vedtak: 

• Klinikkene utarbeider oversikt over aktuelle enheter for ALIS, sender disse til UKL.  

• LIS3-koorinator (HR-rådgiver) gis funksjonen som ALIS-kontakt 

• Det settes av en økonomisk pott på 2 mill til ALIS-stillinger. Den aktuelle klinikken 

mottar midler fra denne potten ved ansettelse av ALIS.  

• UKL gis anledning til å opprette et lokalt utdanningsutvalg for ALIS 

• UKL og medisinsk fagsjef må i samarbeid med fastlegerådet sørge for god informasjon 

om ordningen på Finnmarkssykehusets hjemmesider og sørge for å få informasjonen ut 

til kommunene.  

 
Vedtak: 
Viktig å avklare det regionale ALIS kontoret sin rolle før man vedtar noe her.  
Tar kulepunktene i vedtaket videre til foretaksledelsen. Kulepunktene 
foretaksledelsen skal ta stilling er uavhengig rollen til det regionale kontoret i 
Bodø.  
Tillegg til forslaget til vedtaket: 
Oppretter et KSU/LUU allmennmedisin bestående av to allmennleger fra 
fastlegerådet, samt to sykehusleger (fra øst og vest i Finnmark) som har denne 
ordningen i sin enhet.  
 
 

07/2021 KSU for å revidere rutiner for ansettelse av LIS1, informasjon 
Vedtak: 
Fastlegerådet tar saken til orientering. 

08/2021 Normgivende rutiner for samarbeid mellom fastleger og sykehusleger er nå 
etablert i Docmap og ligger ute som sak i Praksisnytt. Hvordan kan vi sørge 

https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida
https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling
https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-primerhelsetjenesten
https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-primerhelsetjenesten
https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/normgivende-rutiner-for-samarbeid-mellom-fastleger-og-sykehusleger
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for at innholdet implementeres den best i FIN og hos allmennlegene/i 
kommunene?  
 
Vedtak:  
Fastlegerådet hadde følgende innspill: 

• Viktig at vi på fastlegekontorene og på sykehusene vet at det er dette som 
gjelder og har noe å vise til.  

• Implementeringsstrategi fra FIN; distribueres ut i linjen 
• Aktuelt tema for dialogmøtene i vår 

 
09/2021 H-resept (helseforetak – resept). Hvordan skal Finmmarkssykehuset 

håndtere situasjoner der nye legemiddelgrupper inkluderes i H-resept-
ordningen.  
 
Vedtak: 
Medisinsk fagsjef informerer og sender en oversikt til nefrologene i FIN og overtar 
oppgaven fra fastlegene. 

10/2021 Hvordan deltakelse i helsefellesskap skal godtgjøres, Orientering 
Vedtak: 
Fastlegerådet tar saken til orientering. Avventer videre behandling. 
 

11/2021 Møteplan vår 2021 
 
Vedtak:  
Fastlegerådet går for 2 møter til i vår, tirsdag 16 mars og torsdag 20 mai 14.00 – 
15.30. 
 

12/2021 Eventuelt 
 

 

 

 


