
Referat Lokalt faglig samarbeidsorgan-Vest Finnmark (LFSO-VEST) 

Møtested: Teams-møte 

Dato: Fredag 30.09.22 

Tidspunkt: 0900-1015 

 

Tilstede: 

Representanter Arbeidsgiver Til stede Frafall 

Jørgen Nilsen-leder Finnmarkssykehuset x  

Amund Peder Teigmo Finnmarkssykehuset  x 

Britt Irene Øvregård(vara for 
Teigmo) 

Finnmarkssykehuset x  

Lena Nielsen Finnmarkssykehuset x  

Rayner Hoaas Nilsen Finnmarkssykehuset x  

Bjørn Wembstad Finnmarkssykehuset x  

Marianne Ingvaldsen Finnmarkssykehuset x  

Kristine Hansen(vara for 
Ingvaldsen) 

Finnmarkssykehuset  x 

Bryndis Rogde Finnmarkssykehuset  x 

Hege T Mathisen Finnmarkssykehuset  x 

Alf Bjørn Brukerutvalget  x 

Anna K Hansen-nestleder Hammerfest kommune  x 

Katrine Markussen(vara) Hammerfest kommune  x 

Tarja Minkinnen Hasvik kommune  x 

Stine Kjosbakken Nordkapp kommune x  

Anne Trine Elde(vara) Nordkapp kommune  x 

Tom Erling Henriksen Alta Kommune  x 

Karina Haus Steinshylla Alta kommune  x 

Paul Olav Røsbø Loppa Kommune  x 

Siv Louise Berg Måsøy kommune  x 

Anne Amundsen Måsøy kommune  x 

Trine Utsi Porsanger kommune  x 

Heidi Boine Karasjok kommune  x 

Tuija H Niiranen Kautokeino kommune  x 

Muna Larsen Gamvik/Lebesby kommune x  

Anne Marie Magnussen(vara) Gamvik/Lebesby kommune  x 

Maiken J Brevik Statsforvalteren i Troms og 
Finnmark 

x  

Monica Birkeland Statsforvalteren i Troms og 
Finnmark 

x  

Sekretariat    

Kirsti Høylo Larsen Finnmarkssykehuset x  

 

 

 

Vedlegg A



SAKER: 

Saksnr. Tittel Saksbehandler 

22/2022 Godkjenning av innkalling og referat Jørgen Nilsen 

23/2022 Tverrfaglig spesialisert behandling av 
ruslidelser v/ Samì Klinihkka 

Anja Tiller 

24/2022 LFSO- evaluering og veien videre Jørgen Nilsen 

25/2022 Eventuelt Jørgen Nilsen 

 

 

 

22/2022 Godkjenning av innkalling og Referat 

Vedtak: Møteinnkalling og referat til LFSO-møtet godkjennes. 

 

23/2022 Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser v/ Samì Klinihkka  

Vedtak: Utsettes til møtet i desember-22. Samì Klinihkka og Alta samarbeider, og legger det frem på 

neste møte. 

 

24/2022 LFSO- evaluering og veien videre 

Flere deltakere kom med innspill ift at møtet ikke bare bør være en informasjonskanal, men også der 

vi samarbeider på tvers og deler konkrete erfaringer.  

FACT: Det er ønskelig at FACT-team for voksen og barn gis tid slik at man får delt erfaringer. I Tana er 

de godt i gang, og de bør inviteres i neste møte slik at man kan dra nytte av deres erfaringer også.  

E-helse er tatt i bruk, blant annet ved ortopedisk avdeling ved Hammerfest sykehus. De har 

videokonferanser med flere pasienter. Det ønskes mer informasjon, statistikker og videre plan fra 

detter arbeidet. Hvordan kan vi bruke de muligheter vi har på best mulig måte for pasienten?  

E-helseleder Rolf Ole Frantzen inviteres inn i neste møte. 

De gode pasientløp bør løftes inn. Hva fungerer? Hvilke tilpasninger er behov i de mindre 

kommunene? Hvordan arbeide med samvalg i ulike pasientforløp, og i samarbeid med kommunene? 

Jørgen/Lena/Amund ser på evt. prioritereringer av temaer som nevnt slik at det blir tid til 

erfaringsutvekslinger og drøftinger. 

OU Nye Hammerfest sykehus (NHS). Mange av delprosjektene er i gang, og det arbeides med å 

starte opp de resterende. Delprosjektene som er og skal iverksettes krever mye av organisasjonen.  

3 partssamarbeidet med Hammerfest kommune og UiT er nybrottsarbeid som vi må høste erfaringer 

av og bruke i samarbeidet mot andre kommuner. Alle prosjektene skal se på mulighetene for å 

forbedre og strømlinjeforme driften i sykehuset, og bedre samarbeidsflaten mot Hammerfest 

kommune og UiT. 

Teknologi er en viktig del av NHS og skal forsøkes rigget som et eget innovasjonsprosjekt. Dette vil 

kunne ha betydning for utviklingen av digital avstandsoppfølging av pasientene, noe kommunene vil 

ha stor nytte av. 



Vedtak: Tas til orientering. Kommuner må og være flinkere på å melde inn saker som kan 

samarbeides med slik at pasientforløp og tilbud til pasientene i Vest Finnmark blir best mulig. 

Tema som tas inn i videre møter: 

- FACT-teamet fra Tana inviteres for å si noe om sine erfaringer 

- E-helseleder Rolf Ole Frantzen inviteres for informasjon og trender i utviklingen 

- Det gis en status på OU NHS – involvering av kommunene i arbeidet framover 

 

25/2022  Eventuelt 

Vedtak: Sak 16/2022 ; Ny epikrisemal utsette til desember- 22 da Siv Blix arbeider redusert. 

Nytt årshjul for 2023-24 planlegges på møte i desember.  

 

 

Kopi:  

Kommunikasjonsavdelingen ved Eirik Palm 

Stine Lise Jørgensen, Kirkenes sykehus 
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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.  
 

Vedlegg B
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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.  

  
  
  

 

 

 



1 
 

 

 

 

Referat fra Microsoft Teams møte 01.12.22 
LOKALT FAGLIG SAMARBEIDSORGAN ØST-FINNMARK  

 

 

Medlemmer Representerer Til stede Meldt 
frafall 

Anja Helena Øfsti Uglem Leder, Sør-Varanger X  
Lene Bergmo Nesseby kommune  X 

Unni Stenberg Berlevåg kommune   

Franziska Rast Tana kommune   
  Britt Larsen Mehmi Vadsø kommune X  
  Marit Nordstrand (vara) Vadsø kommune   

Hege Koteng Båtsfjord kommune X  
Inghild Ridola Vardø kommune  X 
Rita Jørgensen Finnmarkssykehuset X  
Kari Beate Engseth Finnmarkssykehuset X  
Siv Anita Carlsen Finnmarkssykehuset  X 
Lise Beate Dalsaunet Finnmarkssykehuset X  
Carlo Mortensen Finnmarkssykehuset X  
Britt Irene Øvregård Finnmarkssykehuset  X 

Stine Lise Jørgensen Referent 
Finnmarkssykehuset 

X  

Møtedeltaker med innlegg eller talerett    
Monica Birkeland Statsforvalteren  X  
Janne Trane (D-FACT) Finnmarkssykehuset X  
Linn Moutka (D-FACT) Tana kommune X  
June Lorentzen (D-FACT) Båtsfjord kommune X  

 Observatør    
Nina Alette Wikan Finnmarkssykehuset   
Silvia Boasso Finnmarkssykehuset X  

 

 

 

 

Vedlegg C
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SAKSLISTE: 

SAK Vedtak/Informasjons-sak SAKSGRUNNLAG 

Sak 26/2022:  
Saksansvarlig: AU 

Godkjenning av innkalling og saksliste  

Sak 27/2022:  
Saksansvarlig: AU 

Statusoppdatering Sykehuset og alle 
kommuner 

Sak 28/2022:  
Saksansvarlig: AU 

Gjennomgang av referat fra Strategisk samarbeidsutvalg, 
Fastlegerådet og LFSO Vest 

Vedlegg 

Sak 29/2022:  
Saksansvarlig: AU 

Evaluering av LFSO Øst  

Sak 30/2022: 
Saksansvarlig: SLJ 

«Liste uten fastlege» - hvor går meldinger til pasienter 
som står uten fastlege? 

Orientering 

Sak 31/2022: 
Saksansvarlig: SLJ 

Tilskudd Digital hjemmeoppfølging av kronisk syke Orientering 

Sak 32/2022: 
Saksansvarlig: AU 

Møteplan 2023  

Sak 33/2022: 
Saksansvarlig: 

D-FACT Øst-Finnmark v/ Janne Trane.  
 

 

Sak 34/2022: 
Saksansvarlig: AU 

Eventuelt  

 

  
Sak: 26/2022 Godkjenning av innkalling med saksliste  
Saksbehandler: Stine Lise Jørgensen 

Saksansvarlig: Anja Uglem  

Møtedato: 01.12.22  

 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.  

  

Referat er forhåndsgodkjent via e-post. 

 

Sak: 27/2022 Statusoppdatering kommunene og sykehuset 

Saksbehandler: Stine Lise Jørgensen  

Saksansvarlig: Anja Uglem  

Møtedato: 01.12.22 

 

Fast statusoppdatering på møteagendaen til LFSO, for å sikre oppdatert informasjon mellom 

kommuner og helseforetak: 

 

 



3 
 

Kirkenes sykehus 

Fortsatt utfordrende med rekruttering av sykepleiere og bioingeniører. Det som er positivt er 

at vi får besatt flere ledige overlegehjemler i løpet av våren. Manglende personell på 

operasjon gjør at vi må ta ned noe program i januar. 

Når det gjelder smittevern, så har vi fokus på basale smittevernrutiner. Har fortsatt innlagte 

pasienter med covid19, disse behandles nå som alle andre pasienter. 

I forhold til økonomi arbeider vi med ulike tiltak. Ett av tiltakene er jobbglidning. Vi jobber 

også med å få overført nevrologi-pasienter fra UNN til oss, samt at man ser på å gi opplæring 

av botoxinjeksjoner til fastleger i noen kommuner, slik at pasientene slipper å reise til Kirkenes 

sykehus for å få dette.  

Når det gjelder kompetanseheving har vi fokus på simulering, vi har utdannet flere 

instruktører innenfor flere felt. Akutt mottaksteam hadde oppstart 1. november og skal 

ivareta pasientgrupper med tidskritiske tilstander, som oppfyller kriterier for utkalling av 

team. Vi jobber også med å få på plass BiPap-kontroller/behandling, og håper at vi kan tilby 

dette i løpet av første halvår av 2023. Vi har oppstart av ergospirometri denne uka, dette betyr 

at pasienter fra Øst har mulighet til å ta dette ved Kirkenes sykehus. EEG-tilbudet vil også bli 

en bedring på. Har hatt begrensede ressurser på dette i perioder. Holder på å sende en på 

utdanning, samt at vi skal sende en til i 2023.  

Avdeling for rehabilitering jobber, i samarbeid med de andre avdelingene, om å se på utvidelse 

av lærings- og mestringstilbudet. Intensjonen er å få til digitale kurs, men også desentraliserte 

kurs, som vi har erfart har vært vellykket tidligere. Minner om kompetansetrappa, som er 

tilgjengelig på nett for alle. 

Vi jobber med å revidere avtale om dialysetilbudet i Berlevåg, dette er kun en formalitet og 

tilbudet består så lenge det er pasientgrunnlag. Vi er også i dialog om å tilby cytostatika i 

Vadsø. Og håper på å få til et samarbeid om holter-undersøkelser med kommunene. 

 

Vadsø kommune:  

Har utfordringer med rekruttering og stabilisering av sykepleiere. Spesielt knyttet til sykestua 

og legevakt. Mangler en fastlege, og er dermed underbemannet på legefronten. Jobber med 

saken, og man håper på å ha en løsning innen kort tid. Ny opplæring og oppfriskning i 

blodberedskap i januar. Har blitt kontaktet av Finnmarkssykehuset om å være med i Trygg 

akuttmedisin, og Vadsø sier selvsagt ja til å være med på dette. 

Nye Vadsø sykehjem sykehjem skal ha innflytting i januar. Det vil da bli satt i gang oppussing 

av gamle sykestua. 

Utfordring med kompetanse hos vikarsykepleiere som ikke kommer fra Finnmark og er kjent 

med forholdene her. Går derfor med noe tid og ressurser til opplæring og øvelser. 

 

Sør-Varanger kommune:  

Bemanning er også et problem i SVK. Stram kommuneøkonomi.  

Jobber med oppgaveglidning, hvor man ser på hvordan man skal bruke sykepleierne mer 

målrettet på sykepleieroppgaver.  

https://kompetansetrappa.helsekompetanse.no/
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Fire fastlegehjemler ledig. Vil være vikarer inn i perioder, noen i lange perioder og noen i korte 

perioder. Dette vil nok kunne skape utfordringer for samhandlingen fremover. 

Kommuneoverlegestillingen skal lyses ut. Kommunejordmor mangler. Enhetsleder er i dialog 

med sykehuset om dette, samt andre kommuner om man kan dele på en kommunejordmor. 

Ser på om man kan lage en type nordsjøturnus.  

Man har problemer med å rekruttere ledere i helse, men det jobbes med dette og man håper 

på en bærekraftig løsning på sikt. 

Hatt en runde med fjerde Covid-vaksine på målgruppe. Jobber også med å rydde i 

smittevernlager.  

Nytt prosjekt med Høgskolen i Innlandet - hvordan kartlegge og oppdage og møte 

hjemmeboende skrøpelige eldre. TID-modellen som skal tilpasses alle hjemmeboende. 

 

Båtsfjord kommune: 

Var logget på møtet, men svarte ikke. 

 

Vedtak: Statusoppdatering tas til orientering, hver enkelt representant bringer relevant 

informasjon videre til sin organisasjon. 

 

 

Sak: 28/2022 Orienteringssak - Gjennomgang av referat fra 

Fastlegerådet, Strategisk samarbeidsutvalg og LFSO Vest 

Saksbehandler: Stine Lise Jørgensen 

Saksansvarlig: Anja Uglem  

Møtedato: 01.12.22  

 

Orientering om, og eventuell oppfølging av saker fra Fastlegerådet 14.09.22, Strategisk 

samarbeidsutvalg (SU) 26.09.22 og LFSO Vest 30.09.22.  

Oppfølging av sak 24/2022 i LFSO Øst 25.08.22 Rutiner for informasjon til sykehuset om 

behov for tolk 

Saken ble spilt inn til Fastlegerådet, som hadde saken oppe 14.09.22 (sak 30/22), med 

følgende svar: 

Det er enighet om at slikt behov skal anføres under «Familie/Sosialt», dette er allerede 
beskrevet i retningslinjen «Normgivende rutiner for samarbeid mellom fastleger og 
sykehusleger* i Finnmark - RL3926 (avsnitt 1, kulepunkt 6)», som er gyldig og publisert til alle 
leger i Finnmark.  

Vedtak: Informasjon fra referat tas til orientering.  
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Sak: 29/2022 Evaluering  
Saksbehandler: Stine Lise Jørgensen  

Saksansvarlig: Anja Uglem 

Møtedato: 01.12.22  

- Nytteverdi av LFSO-forumet. 
- Ledervervet i LFSO foreslås å rullere mellom kommunene i Øst-Finnmark ettersom Kirkenes 

sykehus innehar sekretærfunksjonen. På denne måten vil det være enklere å få fram saker som 
omfavner både kommunene og sykehuset. 

 

Koordinerende enhet ved Finnmarkssykehuset etterlyser svar på hvilken rolle Helsefellesskapet 
Finnmark ønsker at koordinerende enhet skal ha i Helsefellesskapet. Det foreslås å sende saken til 
Strategisk samarbeidsutvalg. 

Legeforeningen i Finnmark har fått henvendelse vedrørende kommunelegerepresentant inn i 
Helsefelleskapet Finnmark. Tilbakemeldingen fra kommunelegene er at man ikke ser nytten av å bruke 
tid på det. Kommuneoverlege i Vadsø synes at deltakelse i LFSO er nyttig og verdifullt, og kan heller se 
for seg å være representant inn på dette nivået i Helsefellesskapet. Det har ikke kommet inn 
tilbakemeldinger fra andre kommuner på dette, ettersom det kun er Vadsø i LFSO Øst som er 
representert ved kommuneoverlege.  

LFSO er et godt organ for samarbeid, spørsmål og dialog. Savner fysiske møter, i alle fall en gang per 
år. Det planlegges fysisk møte våren 2023, se sak 32/2022 under. 

Det er litt vanskelig å forstå hva vi kan oppnå annet enn at vi får en oppdatering på hverandre, som 
absolutt er nyttig. Kanskje ha kortere møter og plukke ut saker, som noen skal jobbe med til neste 
gang. Jobbe ut konkrete handlingsmønster i mindre grupper.  

Helt klart mye mer matnyttig for klinikkleder og sitte i dette forumet, enn på høyere nivå, for å treffe 
alle kommuner i fra Øst-Finnmark, ettersom ikke alle kommunene er representert i Strategisk 
samarbeidsutvalg. Tidligere OSO foreslo å sette ned mindre arbeidsgrupper, dette er et godt forslag, 
som kan gjøre at man får mer nytte ut av dette forumet på en slik måte at man kan få til 
samarbeidsprosjekter med kommunene. Synd at kommunene ikke prioriterer å møte. 

Ledervervet i LFSO bør gå på rundgang mellom kommunene, for å få forankring i kommunene. På 
denne måten vil det være enklere å få belyst saker fra kommunene også, enn om både lederverv og 
sekretærfunksjonen ligger til sykehuset. Sekretærfunksjonen er en del av stillingen til 
samhandlingsrådgiver ved Kirkenes sykehus. Anja Uglem fra Sør-Varanger kommune har vært leder av 
LFSO Øst siden januar 2021. Den gangen argumenterte man med at det ville vært fint om Sør-Varanger 
kommune hadde ledervervet på grunn av nærheten til sykehuset, og dermed enklere samarbeid i 
arbeidsutvalget. Ettersom de fleste møter har foregått på Teams, ser man at det går helt fint, og det 
er ingen problem å samarbeide digitalt. Ledervervet skal på valg januar 2023, og Anja vil oppfordre 
kommunene til å vurdere ledervervet, da man får mer eierskap til møtene og sakene, og på den måten 
får man satt seg ordentlig inn i forumet og dets mandat. 

Tilbakemelding fra Statsforvalteren: deltakelse i dette forumet er nyttig for oppdraget med å følge 
med på helsetjenesten i både kommuner og sykehus, og vi vet at risikoområder ofte knytter seg til 
overgangene/grenseområdene mellom de ulike tjenestene. I vårt fylke er det særlig av betydning at 
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primær- og spesialisthelsetjenesten jobber godt sammen, både akuttmedisinske problemstillinger og 
langvarige oppfølginger av kronisk syke krever litt andre løsninger enn ellers i landet. 

Statsforvalteren ønsker gjerne også og bli bedt om å presentere ting fra sine fagområder, f.eks lovverk, 
nasjonale satsninger osv. «LFSO må gjerne bruke oss aktivt, som en diskusjonspart eller 
premissleverandør. Altså- vi kan bidra med grunnlag for de ulike diskusjonene som kommer opp i LFSO, 
selv om vi ikke presenterer løsninger eller har noen beslutningsmyndighet.» 

 

Vedtak: Evaluering av LFSO Øst oversendes til Strategisk samarbeidsutvalg (SU), som innspill til 

arbeidet med revidering av mandatet til LFSO`ene. Spørsmål om Koordinerende enhets rolle i 

Helsefellsesskapet Finnmark oversendes som egen sak til SU.  

 

Sak: 30/2022 «Liste uten fastlege» - hvor går meldinger til pasienter 
som står uten fastlege? 

Saksbehandler: Stine Lise Jørgensen 

Saksansvarlig: Anja Uglem 

Møtedato: 01.12.22 

Informasjon til legekontor med ubesatt stillingshjemmel for fastlege 

Det kan være problem for sykehuset å få sendt epikriser elektronisk til legekontor når fastlege har 

slutta og stilling står ubesatt. Fastlegens adresse/rekvirent er da ikke lengre tilgjengelig i vårt 

pasientjournalsystem og vi har ingen å legge på som mottaker på epikrisen vi vil sende. Vi ber 

legekontor som har ubesatt fastlegestilling om å publisere tjenesteadressen Fastlege, liste uten fast 

lege i det nasjonale Adresseregisteret hos Norsk helsenett. En slik adresse kan vi benytte som 

mottaker på epikriser fra sykehuset når fastlegehjemmel er ubesatt.  

Se informasjon og veiledning om registrering i Adresseregisteret  

https://www.nhn.no/tjenester/adresseregisteret/registrering-fastleger  

 

Kommuner i Øst-Finnmark som har opprettet egen tjenesteadresse for meldinger som 

kommer på pasienter uten fastlege er: 

 Sør-Varanger kommune 

 

Vedtak: Saken tas til orientering og videresendes til fastlegerådet, hvor vi ber om at 

kommunene oppretter egen tjenesteadresse dersom de har pasienter som står uten fastlege. 

Samhandlingsrådgiver sjekker opp om det er utfordringer i forhold til dette, og gir direkte 

tilbakemelding til kommunene dersom man opplever at dette skaper utfordringer i 

samhandling mellom Kirkenes sykehus og kommunene i Øst-Finnmark. 

https://www.nhn.no/tjenester/adresseregisteret/registrering-fastleger
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Sak: 31/2022 Tilskudd Digital hjemmeoppfølging 

Saksbehandler: Stine Lise Jørgensen  

Saksansvarlig: Anja Uglem 

Møtedato: 01.12.22 

 

Digital hjemmeoppfølging av kronisk syke 

Tilskudd | 04. november 2022 

 

Tilskuddsordningen skal bidra til at kommuner, herunder fastleger, i samarbeid med helseforetak, tar 

i bruk digital hjemmeoppfølging for å sikre et godt tjenestetilbud for kronisk syke og bedre 

ressursutnyttelse. 

 

Beskrivelse: Utlysning for 2023, oppdatert regelverk 

 

Vedtak: Informasjon tas til orientering. 

 

Sak: 32/2022 Møteplan 2023  
Saksbehandler: Stine Lise Jørgensen  

Saksansvarlig: Anja Uglem 

Møtedato: 01.12.22  

Dato for møter 2023 Ukedag og klokkeslett Sted 

16. februar Torsdag 08:30-11:30 Teamsmøte 

04. mai Torsdag 08:30-11:30 Heldagsseminar 

07. september Torsdag 09:00-15:30 Teamsmøte 

07. desember Torsdag 08:30-11:30 Teamsmøte 

 

Innspill til tema for heldagsseminar: pasientflyt, gode og helhetlige pasientforløp. Gode rutiner ved 

overgangene. Hva ble gjort tidligere? Hva gjør vi i dag? Hva skal vi gjøre framover? 

Vedtak: Møteplan for 2023 vedtas. 

 

 

https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/digital-hjemmeoppfolging-av-kronisk-syke?utm_source=abonnement&utm_medium=epost&utm_campaign=tilskudd


8 
 

Sak: 33/2022 D-FACT Øst-Finnmark 

Saksbehandler: Stine Lise Jørgensen  

Saksansvarlig: Janne Trane  

Møtedato: 01.12.22 

Digitale FACT team tar utgangspunkt i den Nederlandske FACT-modellen, hvor FACT står for fleksibel 
aktiv oppsøkende behandling. D-FACT Øst-Finnmark er etablert i samarbeid mellom Kirkenes sykehus, 
Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Tana, Sør-Varanger, Vardø og Vadsø kommuner. Gjennom et slik tilbud 
vil pasienter med alvorlige psykiske lidelser og/eller rus- og avhengighetsproblematikk få helhetlig 
hjelp med kontinuerlig oppfølging, fortrinnsvis i personens hjem og nærmiljø. Teamet skal gi 
sammenhengende, godt koordinerte og helhetlige tjenester, der kommunen og 
spesialisthelsetjenesten samler sine tjenester og sin kompetanse i et tverrfaglig team. 

Målgruppe: personer over 18 år med kjent eller begrunnet mistanke om alvorlig psykisk lidelse og/eller 

rusproblematikk med lavt funksjonsnivå og omfattende tilleggsproblemer på flere livsområder. 

Personen har prøvd ut og er ikke i stand til å oppsøke eller nyttiggjøre seg eksisterende tilbud om 

oppfølging og behandling. 

Erfaringene så langt. Kommunene har gitt tilbakemelding om at de synes dette er nyttig. Man har klart 

å jobbe med pasienter som trenger mye oppfølging, og fått ned antall innleggelser. 

Pasientene får behandling der de bor. Alt kan ikke skje digitalt så noe må foregå fysisk. 

Ansatte i kommunene har daglig kontakt med psykiater og psykolog, som gir mulighet til å drøfte 

anonymt, samt drøfte pasientene som allerede får oppfølging av teamet. 

Finansiering: Fått tilskuddsmidler i 4 år. På VPP er det leid inn en vikar for merkantil ressurs som er satt 

inn i teamet. Andre ressurser tas av ordinær drift. 

Med fra D-FACT Øst: 

Janne Trane Teamleder av D-FACT Øst 

Erfaringskonsulent/brukerspesialist June Lorentzen fra Båtsfjord kommune  

Russpesialist Linn Moutka fra Tana kommune 

 

Vedtak: Informasjon om D-FACT Øst-Finnmark tas til orientering 

 

 

Sak: 34/2022 Eventuelt  
Saksbehandler: Stine Lise Jørgensen  

Saksansvarlig: Anja Uglem 

Møtedato: 01.12.22  
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1. Klinikk prehospitale tjenester har fått en samhandlings- og kvalitetsrådgiver, som kan 
innkalles ved behov, f.eks ved saker som gjelder samarbeid mellom 
kommunehelsetjeneste og AMK.  
Kontaktinfo: lisa.jakobsen@finnmarkssykehuset.no 
 

 

Det er mulig å melde inn saker til neste møte enten i dette møtet eller på mail til sekretær: 

stine.lise.jorgensen@finnmarkssykehuset.no 

 

Kopi til:  

Samhandlingsleder Siw Blix 

Fastlegerådet 

Kommunikasjonsavdelingen i Finnmarkssykehuset 

Samhandlingsrådgiver i Hammerfest 

  

 

mailto:lisa.jakobsen@finnmarkssykehuset.no
mailto:stine.lise.jorgensen@finnmarkssykehuset.no
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