
Referat fastlegerådet 14.9.22.  

Til stede: Mona Søndenå, Bjørn Nordang, Harald G. Sunde (ref).  

27/22. Innkalling/saksliste godkjent.  

28/22. Referat godkjent.  

29/22. TSB (rus og avhengighetsmedisin) fra Sámi klinihkka presenterte seg.  

Lege, sykepleier, nevropsykolog. Lokalisasjon er i Karasjok (Sámi klinihkka). TSB har også ansvaret for 

LAR-pasienter i Finnmark. Tidligere vært en lillebror av psykiatrien, nå eget spesialitetsteam. Ofte 

komorbiditet med psykiatri, rus og somatiske sykdommer. En utfordrende pasientgruppe.  

Poliklinikken i Sámi klinihkka betjener midt- og Øst-Finnmark. Erfaring at dialogmelding fungerer 

godt.  

Enighet om at TSB-SK leser gjennom rutinen for henvisning og sender evt oppdatering til Harald: 

https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige%20henvisningsrutiner/tsb-

tverfaglig-spesialisert-behandling-for-rusmiddelavhengighet 

TSB-SK tilbys også sammen med TSB-tjenestetilbudet for hele Finnmarkssykehuset å bruke 

«Praksisnytt» som informasjonskanal ut mot fastlegene. Innspill sendes til Harald.  

 

30/22. Samisk tolkebehov.  

Enighet om at tolkebehov bør skrives under «Familie/sosialt» (gjelder alt tolkebehov, ikke bare når 

det er behov for samisk tolk).  

 

31/22. Om LIS1 samarbeidsavtale.  

Fastlegerådet har diskutert kommunenes frustrasjon rundt tildeling av LIS1 fra kommunekoordinator. 

Det står i avtalens punkt 6.2.3 flg: «Tildeling av stilling i kommune skjer senest 6 mnd før oppstart i 

kommunen». Fastlegerådet er av den oppfatning at en kommune må kunne gå til Resttorget hvis 

tildeling av LIS1 ikke er tildelt innen 6 mnd før oppstart og det ikke har vært kontakt mellom 

kommunekoordinator og kommunen om forsinkelse. Harald spiller saken videre til Kvalitets- og 

utviklingssjefen som bes om å fremme dette overfor Helsefellesskapet.  

32/22. Oppfølging av normgivende rutiner.  

Rutinene ble oppdatert før sommeren.  

Bjørn N. har innspill om flg punkter:  

https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige%20henvisningsrutiner/tsb-tverfaglig-spesialisert-behandling-for-rusmiddelavhengighet
https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige%20henvisningsrutiner/tsb-tverfaglig-spesialisert-behandling-for-rusmiddelavhengighet


Avsnitt 5, kulepunkt 2: Det bør være mulighet for at en sykehuslege rekvirerer en blodprøve 

elektronisk slik at denne framkommer som rekvirert prøve når pasienten oppsøker sitt 

fastlegekontor. Harald følger opp saken.  

Avsnitt 9, sykehuslegen: Kulepunkt 1 endres til flg: Leger i sykehus har ansvar for å henvise til 

samarbeidende avdelinger/spesialister når dette er nødvendig for aktuell problemstilling. Kulepunkt 

2 utgår. Harald tar saken med de andre FIN-ansatte legene i fastlegerådet.  

Avsnitt 11: Tverrfaglige møter endres til:  

• Tverrfaglige møter: 

-Behandlingsansvarlig lege/kontaktlege foreslår hvilke leger som bør delta i tverrfaglige 

møter i sykehusets regi, og avklarer om fastlege skal inviteres. 

- Fastlege eller øvrig kommunehelsetjeneste kan foreslå deltakere fra sykehus der dette ikke 

allerede er avklart fra sykehussiden 

Neste møte: 7. november kl 10-1130.  

Harald (ref).  

 

 

 

 


