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Referat fastlegeråd 

Dato:  17.01.22 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   Perm 

Bjørn Nordang Nordkapp kommune x   

Harald G. Sunde Finnmarkssykehuset – FFS X   

Frode Boyne Finnmarkssykehuset – BUP 
Karasjok 

  x 

Bjørn Wembstad Finnmarkssykehuset – Klinikk 
Hammerfest 

x   

Ståle Nygård Finnmarkssykehuset – Klinikk 
Kirkenes LiS2 

x  x 

Kjell Magne Johnsen Tana/Nesseby   x 

Siw Blix  Finnmarkssykehuset - FFS X   

     
 
 

Saksnr.  

01/2022 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Vedtak:  
Innkalling og sakliste godkjennes               
 

02/2022 Godkjenning av referat fra 01.11.2021 
Referatet er sendt ut rett i etterkant av møte.  
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Vedtak: Referat fra 01.11.21 godkjennes. 
 
 

03/2022 
 

Om bruk av dialogmeldinger - ikke henvisning 
 
Vedtak:  
Fastlegerådet tar informasjonen til orientering. Avventer iverksetting til Bjørn 
Wembstad tar opp internt på Hammerfest sykehuset om ordningen fungerer og 
kommer med tilbakemelding.  

04/2022 Dialogmøter med fastleger 2022 – innspill temaer 
 
Vedtak:  
Fastlegerådet kom med følgende innspill på temaer: 
Normgivende rutinerfor samarbeid – følges ikke alltid 
Saken tas opp igjen på neste møte. 
 
 
  

05/2022 Erstatning for Petter Bye, Alta kommune 
Går i permisjon fra 1. mars til 1. juni. 
Jobber med å skaffe vikar.  
 
Vedtak: 
Fastlegerådet avventer tilbakemelding fra Petter.  

06/2022 Oppfølgingsaker 
Ledsagertakster for leger 
Vedtak:  
Fastlegerådet har fått informasjonen fra Helse Nord ang. ny takst fra 1.1.22 etter 
salærtakst, som oppdateres på FIN hjemmeside. Harald sjekker med Helse Nord 
om det er hver påbegynte ½ t eller hv. 1t og får justert skjemaer som ligger på 
våre sider.   
 

07/2022 Referatsaker 
Vedtak: 
Fastlegerådet tar referatet fra OSO-møtet 13.12.21 til orientering. 

08/2022 Neste møte 
 
Vedtak:  
Fastlegerådet har neste møte 14. mars 2022 fra kl. 14.30 – 15.30. 

 
09/2022 Eventuelt 

Samarbeidsavtaler FIN – kommunene om behandling med biologiske legemidler 
og cytostatika i kommunene. 
FIN venter på et vedlegg ang. bestilling av medikamenter fra SANO 
Kommunene må være klar over konsekvenser ved ikke inngått avtale – hvis 
pasienter ikke får behandling i kommunen går det utover pasientene. Hvis det gis 
behandling i kommunene uten avtale er det en risiko kommunene tar – i tillegg til 
at verken kommuner eller FIN får DRG-inntekt 
 
Feil på blåresept kan gi fastlegene bot på over 200 000 kr. v/ Petter Bye 
Eksempel: Pasienter fra VPP får resepter som bare varer få uker. Ønsker grunngitt 
i epikrisen hvilke resepter pasienten skal ha.  Opplæring i hvordan skrive 
blåresepten i spesialisthelsetjenesten. Trakk frem spesielt en del medikamenter 
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fra hudlege. Harald ønsker tilsendt eksemplene for å kunne lage en oppskrift/ 
kvalitetssikring til bruk i FIN. 
 
Invitasjon til Dialog- og partnerskapsmøte i Helsefellesskapet Finnmark v/ Mona 
 
 
Vedtak: 
Fastlegerådet tar sakene til orientering.  

  
  
  

 

 

 


