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Referat fastlegeråd 

Dato:  16.03.21 klokken: 14:00 – 15.21. 
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 

x   

Ingvild Agledahl Finnmarkssykehuset – Klinikk 
Hammerfest 

 x  

Ståle Nygård Finnmarkssykehuset – Klinikk 
Kirkenes LiS2 

x   

Kjell Magne Johnsen Tana/Nesseby x   

Siw Blix  Finnmarkssykehuset - FFS X   

Amund Peder Teigmo Finnmarkssykehuset sak 19  x  
 
 

Saksnr.  

13/2021 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Vedtak:  
Innkalling og sakliste godkjennes               
 

14/2021 Godkjenning av referat fra 01.12 2020 
Referatet er sendt ut rett i etterkant av møte.  
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Vedtak: Referat fra 12.01.21 godkjennes. 
 
 

15/2021 
 

Status Covid-19 
 
Vedtak:  
Fastlegerådet tar saken til orientering. 

16/2021 Svar på avviksmelding – alvorlig hendelse 
Vedtak:  
Fastlegerådet mener det burde kommet en beklagelse tidligere - for dette var helt 
feil. Det er av feil man lærer og blir bedre sammen.  

17/2021 Pakkeforløp kreft 
 
Vedtak: 
Fastlegerådet mener innholdet i teksten kan stå slik det står. 
 

18/2021 Om antikoagulasjon 
Forslag til vedtak: 

 
Vedtak: 
Kirurgene i Finnmarkssykehuset har godtatt ordningen. 
 

19/2021 Retningslinjer for samhandling omkring prøvetaking ( lab/EKG) for 

pasienter som er under oppfølging i PHV 

 
Vedtak: 
Fastlegerådet ber medisinsk fagsjef omformulere retningslinjene i forhold til 
diskusjonen i møtet, og deretter be om innspill fra møtedeltakerne og Amund 
Peder Teigmo i en e-postrunde.   
 

20/2021 Forslag til temaer til dialogmøtet mellom FIN og fastleger 

i Finnmark? 

  
Vedtak:  
Fastlegerådet har følgende innspill til temaer: 

• Normgivende retningslinjer for samhandling mellom fastleger og 
sykehusleger i Finnmark 

• Helsefellesskapene 
• Be om tilbakemelding hos kommuneoverlegene ved de 4 klinikkene i FIN 

på tema. 
 

 
21/2021 Oppfølgningssaker 

+ Normgivende retningslinjer for samhandling  
Vedtak: 
Fastlegerådet følger opp saken om ledsagertakster for leger ved 
ambulanseoppdrag. 
ALIS i FIN; Ingrid Øygaard KKN allmennlege? Mona sjekker med henne.  
                      Petter sjekker i Alta om det er noen som kan sitte i utvalget fra vest 
Finnmark. 
Normgivende retningslinjer for samhandling mellom fastleger og sykehusleger i 
Finnmark bør informeres om i LIS opplæringsuken.  

22/2021 Referatsaker: 
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Vedtak: 
Fastlegerådet synes referatet fra OSO sier lite – er noe tynt.  Ønsker noen linjer til.  
 

23/2021 Neste møte etter møteplan for 2021 
 
Vedtak:  
Leder hadde dobbelt booket - neste møte settes derfor til 27 mai 2021,                   
kl. 14.00 – 15.30. 
 

24/2021 Eventuelt 
• Ikke godkjente infusjonssett 
• Fremmøte av sykehusleger i fastlegerådet 

Forslag til vedtak: 

Fastlegerådet tar saken om ikke godkjente infusjonssett til orientering. FIN sender 
ut informasjon om dette til alle kommunene.  
Fastlegerådet ber om at sykehusrepresentant Ingvild Agledahl erstattes, hvis hun ikke 

har kapasitet til å møte.  

 
 

 

 


