
Referat fastlegerådet 18.5.2022.  

Til stede: Bjørn Nordang, Arve Østlyngen, Mona S. Søndenå og Harald G. Sunde (ref).  

 

 

Saksfremstilling 

Sak 18/2022 

Tittel: Godkjenning av innkalling og saksliste  

Saksbehandler: Siw Blix 

 

Vedtak: 

Innkalling og sakliste godkjennes.  

Sak 19/2022 

Tittel: Godkjenning av referat fra 14.03. 22 

Saksbehandler: Siw Blix 

 

Vedtak: 

Referat fra 14.03.2022 godkjennes. 

 

Vedlegg 1: referat fra møte 14.03.22 i møteinnkallingen 

  

Sak 20/2022 

Tittel: RETTS 

Ved Mari Bolkesjø 

Ikke møtt.  

Vedtak: 

Utsettes til neste møte.  

 

Sak 21/2022 

Tittel: Orientering om reduksjon av sengeantall i Finnmarkssykehuset. 

v/ Harald Sunde 



Vedtak: 

Fastlegerådet tar informasjonen om reduksjon i sengeantall ved 
Finnmarkssykehuset til orientering. Fastlegerådet ønsker videre å vite hvor 
lange ventelistene er for elektive tilstander ved sykehusene i Finnmark og 

om utviklingen av disse ventelistene de siste to år.  

Sak 22/2022  

Tittel: Normgivende rutiner for samarbeid mellom fastleger og 

sykehusleger.  

Saksbehandler: Harald Sunde  

 

Vedtak: 

Fastlegerådet vedtar justering og revideringer av rutinen, slik de fremkom i 

møtet.  

Når det gjelder innspill fra radiologene ønskes det flg justering av 

radiologenes tekst:  

• Når radiolog avdekker patologi som krever akutt* behandling skal hun/han 
kontakte relevant sykehusenhet umiddelbart slik at pasienten får komme raskt til 
behandling. 

 

*Med «akutt» i denne sammenheng menes en tilstand der det er åpenbart at 
pasienten i løpet av de nærmeste timene/dagene vil komme til å ha behov 

for ytterligere utredning/behandling i spesialisthelsetjenesten.  

 

• Når radiolog avdekker alvorlig patologi som krever videre utredning og 
behandling sendes skriftlig svar til rekvirenten så raskt som mulig slik at 
rekvirenten kan informere pasienten om funn, gjøre ytterlige kliniske 
undersøkelser og henvise til relevant avdeling for videre utredning og 
behandling. Rekvirenten har ansvaret for at alle innkomne radiologisvar leses og 
tas hånd så raskt som mulig. 

 

Harald bes ta saken med radiologene.  

Mona og Harald skal også gå gjennom innspillene fra Nordkapp kommune.  

Når alle innspill er sett på og bakt inn i prosedyren framlegges den for 

kommentar og godkjenning i fastlegerådet (neste møte).  

Sak 23/2022 

Tittel: Samarbeidsavtaler desentraliserte spesialisthelsetjenesteoppgaver til 

kommunene 

Saksbehandler: Harald Sunde 

 



 

Vedtak: 

Fastlegerådet tar informasjon om samarbeidsavtaler om desentraliserte 

spesialisthelsetjenesteoppgaver til kommunene til orientering. 

 

Sak 24/2022 

Tittel: Referatsaker  

  A Referat SU 28. mars 2022 

  B Referat dialogmøte Kirkene 3. mai 2022 

  C Referat dialogmøte Alta 10. mai 2022 

  D Referat dialogmøte Hammerfest 11. mai 2022 

Vedtak: 

Fastlegerådet tar referatene til orientering.  Fastlegerådet ber om at dialogmøtene i 
framtida ikke legges på samme uke som allmennmedisinsk våruke.  

 

 

Sak 25/2022 

Tittel: Neste møte 

 

Vedtak: 

Fastlegerådet har neste møte onsdag 14. september 2022 kl. 14.00 – 15.30 

 

 

Sak 26/2022 

Tittel: Eventuelt 

Fastlegerådet ber om at Tuija Niranen fra Kautokeino blir erstattet med nytt 

medlem pga manglende oppmøte.  

  

Vedtak: 

Fastlegerådet ber om at Tuija Niranen fra Kautokeino blir erstattet med nytt 

medlem.  

 


