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Foreløpig referat fastlegeråd 

Dato:  14.09.21 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   

 Finnmarkssykehuset – Klinikk 
Hammerfest 

   

Ståle Nygård Finnmarkssykehuset – Klinikk 
Kirkenes 

 x  

Kjell Magne Johansen Tana/Nesseby kommune   x  

Siw Blix Finnmarkssykehuset - FFS x   

Hans Petter 
Fundingsrud Sak 40 

 x   

 
 

Saksnr.  
36/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 
Vedtak:  
Innkalling og sakliste godkjennes.            
 

37/2021 Godkjenning av referat fra 27.05. 2021 
Referatet er sendt ut rett i etterkant av møte.  
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Vedtak: Referat fra 27.05.21 godkjennes. 
 
 

38/2020 
 

Orientering om mandat, arbeidsgruppen Trygg akuttmedisin.  
Tilbakemelding fra fastlegerådet: 
Flerpartssamtaler – holdningsendring hos AMK er påkrevd Er ikke på plass ennå.  
 
 
Vedtak:  
Fastlegerådet får all dokumentasjon om Trygg akuttmedisin og gir tilbakemelding 
på e-post til prosjektet til medisinsk fagsjef  
Harald tar utfordringen med flerpartssamtaler direkte med AMK. 
 

39/2021 Velkommen til legevakt og vaktsamarbeid.  
Tilbakemelding fra fastlegerådet: 
Flerpartssamtaler – holdningsendring hos AMK. Er ikke på plass ennå.  
Pasienter bør stabiliseres på legevakt før transport til akuttmottak.  
Bør gå igjennom rådene og se om alle disse er gode råd.  
Litt for lite forankret hos legevaktslegene 
 
Vedtak:  
Fastlegerådet tar saken opp igjen på neste møte – da man opplever at det er en del 
nytt i dette og at man ikke er enig i alt som står i informasjonsskrivet.  
 

40/2021 Pilotprosjekt: opprustning av allmennlege-kompetanse innenfor pediatri 
Orientering fra overlege Hans Petter Fundingsrud.  
Bred støtte fra ALIS Nord prosjektet.  Midler fra Helsedirektoratet. Rekruttering til 
prosjektet vil være de yngste og mest uerfarne samt andre kollegaer som vil være 
med. Ca. 100 000 kr i år – tenker oppstart over nyttår.  
Hvordan ta saken videre? Informasjon ut, påmelding, rekruttering osv.  
Info i Praksisnytt. Kan spørre om kontoret ALIS Nord har en mening om hvordan 
ta dette videre. En vei kan være å gå via gruppeveilederne for å nå de yngste.  
 
Vedtak: 
Fastlegerådet fastslår at prosjektet som ble presentert både er svært relevant og interessant. 

Saken bringes videre til  

1. Foretaksledelsen 

2. Formell henvendelse til ALIS-kontoret i Bodø 

3. Internett-sak i Praksisnytt Finnmarkssykehuset 

 
41/2021 Kort om status helsefellesskap Finnmark 

Alle kommunene i Finnmark har gitt sin tilslutning til etablering av 
Helsefelleskap i løpet av perioden desember 2020 til juni 2021. 
 
OSO vedtok 7. juni 2021 og sette ned en partssammensatt 
arbeidsgruppe med følgende utkast til mandat for det 
partssammensatte utvalget: 
Innen 13.september 2021 utarbeide forslag til vedtekter og planlegge 
første Partnerskapsmøte. Foreslå videre behandling/drøfting mot en 
felles anbefaling som 

blir forpliktende for partene og medfører forutsigbarhet i 
saksbehandlingen i 
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fellesskapet. 
 
Finnmarkssykehuset har oppnevnt 3 representanter.  
Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset har oppnevnt en 
representant.  

 
KS har ikke oppnevnt 3 representanter fra 

kommunen innen 23. august 2021.  
Avventer protokoll fra direktørmøtet 2. september hvor representantene 
skulle oppnevnes. 
 
Vedtak: 
Fastlegerådet tar informasjonen om status til orientering.  

42/2021 LiS1 samarbeidsavtale 
 
Vedtak: 
Fastlegerådet tar avtalen til orientering med de innspill som fremkom i møtet.  
 
Fastlegerådet følgende innspill til samarbeidsavtalen: 
Hva gjør man hvis LIS 1 ikke er tildelt 6. mnd før? 
Kan kommunene fristilles til å rekruttere fra restetorget? 
Bør det stå hvem som skal være med i innstillingsutvalget fra begge parter?  
Fortrinnsvis kommunekoordinator/kommuneoverlege – pkt 6.2. 
 

43/2021 Oppfølgingsaker 
 

1. Nytt om ledsagertakster for leger ved ambulanseoppdrag 
 

Vedtak: 
Fastlegerådet tar oppdatert informasjon om ledsagertaksten til orientering – 
saken følges videre. Mona skriver ett nytt brev.  
 
 

44/2021 Referatsaker 
 
Vedtak:  
Fastlegerådet tar referatsakene til orientering. 
 

45/2021 Neste møte: 
 
Vedtak: 
Neste møte blir 2. november kl. 14. – 15.30. 
 

46/2021 Eventuelt 
 

Praksiskonsulenten i Sami Klinihkka har sagt opp sin stilling.  
E-post fra fastlege 
Rtg avd. sender funn kun til henvisende lege og ikke lengre til fastlege. 
Lar det stå uendret til neste møte og vurdere om dette er ønskelig.  
 
Klinikksjef Lina Nielsen Hammerfest sykehus har oppnevnt avdelingsleder Bjørn 
Wembstad som sin representant i Fastlegerådet. 
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