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Til stede 
Innkalt Møtt 
Kjartan Koi, overlege Kirurgisk klinikk, Nordlandssykehuset Forfall 
Terje Tollåli, avdelingsleder Medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset X Fra 12:55 
Harald Stordahl, Klinikksjef Prehospital klinikk, Nordlandssykehuset  
Hedda Soløy-Nilsen, Klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikken, Nordlandssykehuset X Fra 12:05 
Tonje Hansen, Direktør for fag og forskning, Nordlandssykehuset X 
Stefan Kjelling, Fastlege/K-overlege Bodø X 
Marianne Franing, Fastlege Permisjon til 

1. september 
Erik Martinsen, Fastlege, PKO Lofoten og leder fastlegerådet X 
Ingebjørn Bleidvin, Fastlege/K-overlege Hadsel   
Øydis Hana, Fastlege Vestvågøy og nestleder fastlegerådet X 
Knut Marius Olsen, Fastlege Vågan X Fra 12:05 
Andre  
Trude Kristin Kristensen, Leder samhandling Nordlandssykehuset HF Forfall 
Stian Molvik, Seniorrådgiver samhandling Nordlandssykehuset HF Referent 

 

Saksliste 
Saksnr  
12 - 
2022 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

13 - 
2022 

Godkjenning av referat fra møtet 14. mars 2022 
 

14 - 
2022 

Oppfølging av fastlegerådets sak 03 – 2022, revisjon av normgivende rutiner – 
samarbeidsnormen 

15 - 
2022 

Forslag til fastlege i utvalg for implementering av pakkeforløp hjem for pasienter med 
kreft 
 

16 – 
2022 

Nordlandssykehuset HF orienterer aktuelle forhold knyttet til sin virksomhet 
 

17 - 
2022 

Fastlegene orienterer om aktuelle problemstillinger knyttet til sin kommune og 
virksomhet 
 

18- 2022 Fastlegerådet 
19 - 
2022 

Referatsaker: 
1. Strategisk samarbeidsutvalg 9. mai 
2. Brev om innspill til møtet 4. mai 
3. Fagdag for Lofotleger 19. mai, program 

 
 
 
Sak 12-2022 Godkjenning innkalling og saksliste  
Innstilling til vedtak: 

Fastlegerådet godkjenner innkalling og saksliste 
 
Vedtak: 
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Fastlegerådet godkjenner innkalling og saksliste 
 
Sak 13-2022 Godkjenning av referat 
Innstilling til vedtak: 

Fastlegerådet godkjenner referat fra møte i fastlegerådet 14. mars 2022  
 
Vedtak: 

Fastlegerådet godkjenner referat fra møte i fastlegerådet 14. mars 2022  
 
Sak 14-2022 Oppfølging av fastlegerådets sak 03 – 2022, revisjon av normgivende rutiner 
– samarbeidsnormen 
Innstilling til vedtak: 

1. Fastlegerådet anbefaler den foreslåtte endringen i samarbeidsnormen 
2. Fastlegerådet anbefaler at samarbeidsnormen revideres når revisjon av 

samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene mellom kommunene og 
Nordlandssykehuset er fullført. 

3. Fastlegerådet ber om at samarbeidsnormen er en obligatorisk del av 
introduksjonen til nye leger/vikarer i kommunene og i Nordlandssykehuset HF, 
og at leger generelt gjør seg kjent med samarbeidsnormen. 

 
 
Vedtak: 

1. Fastlegerådet anbefaler den foreslåtte endringen i samarbeidsnormen 
2. Fastlegerådet anbefaler at samarbeidsnormen revideres når revisjon av 

samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene mellom kommunene og 
Nordlandssykehuset er fullført. 

3. Fastlegerådet ber om at samarbeidsnormen er en obligatorisk del av 
introduksjonen til nye leger/vikarer i kommunene og i Nordlandssykehuset HF, 
og at leger generelt gjør seg kjent med samarbeidsnormen. 

 
 
Sak 15-2022 Forslag til fastlege i utvalg for implementering av pakkeforløp hjem for 
pasienter med kreft 
Innstilling til vedtak: 

Fastlegerådet foreslår at kommunenes representanter i SSU oppnevner Stefan Kjelling som 
fastlegenes representant i utvalget for implementering av pakkeforløp hjem for pasienter 
med kreft  

 
Fra møtet: 
Fastlegerådet opplever det som utfordrende å foreslå representanter til råd og utvalg. Dette er 
en av flere problemstillinger rådet drøfter under sak 18 senere i møtet.  
 
Vedtak: 

Fastlegerådet foreslår at kommunenes representanter i SSU oppnevner Stefan Kjelling som 
fastlegenes representant i utvalget for implementering av pakkeforløp hjem for pasienter 
med kreft  

 
Sak 16-2022 Nordlandssykehuset HF orienterer aktuelle forhold knyttet til sin 
virksomhet 
Innstilling til vedtak: 
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Fastlegerådet tar de fremlagte sakene til orientering.  
 
Fra møtet: 
Direktør for fag og forskning, Nordlandssykehuset, Tonje E. Hansen orienterer om følgende 
saker i møtet: 

 Nordlandssykehuset HF er i ferd med å sende revidert strategisk utviklingsplan ut på 
høring i kommunene, og oppfordrer fastlegerådet til å bidra i høringsprosessen. 

 Nordlandssykehuset HF står i en meget utfordrende økonomisk situasjon og er i gang 
med en betydelig omstillingsprosess. Det er en målsetting at omstillingene ikke skal gå ut 
over pasienttilbudet, men det er fortsatt usikkert om det blir resultatet. 

 
Vedtak: 

Fastlegerådet tar de fremlagte sakene til orientering.  
 
 
Sak 17-2022 Fastlegene orienterer om aktuelle problemstillinger knyttet til sin 
kommune og virksomhet 
 
Innstilling til vedtak: 

Fastlegerådet tar orienteringen til orientering.  
 
Fra møtet: 
Fastlegene er lettet over at pandemien har sluppet noe av taket. Vågan har avviklet 
luftveisklinikken og turistene er tilbake i Lofoten 
 
Utfordrende økonomisk situasjon for helsetjenesten i Bodø - helsehus og ny legevakt skyves på. 
Mulig etablering av legevaktsbil i løpet av 2022.  
 
Vestvågøy - utfordringer knyttet til rekruttering og stabilisering.  
 
Vedtak: 

Fastlegerådet tar orienteringen til orientering.  
 
 
Sak 18-2022 Fastlegerådet  
Innstilling til vedtak: 

1. Fastlegerådet anbefaler Nordlandssykehuset å drøfte fastlegerådets rolle i 
helsefellesskapet. 

2. Fastlegerådet anbefaler at det ikke avholdes møte i rådet før Nordlandssykehuset og 
strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har tatt stilling til eventuell funksjon og mandat. 

 
Fra møtet: 
Fastlegerådet hadde en konstruktiv diskusjon rundt rådets rolle og funksjon slik den har vært, 
og slik man tenker den framover. Rådets medlemmer er noe usikker på hvordan 
fastlegerådets/fastlegenes relasjon til helsefellesskapet er og skal være. 
 
Fastlegerådet ønsker primært at rådet videreføres, men er åpne justeringer i både rolle og 
funksjon. 
 
Nytt forslag til vedtak: 
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1. Fastlegerådet anbefaler Nordlandssykehuset å drøfte fastlegerådets rolle i 
helsefellesskapet. 

2. Fastlegerådet avholder minimum ett møte etter at Nordlandssykehuset HF og strategisk 
samarbeidsutvalg (SSU) har tatt stilling til eventuell funksjon og mandat. 

 
Vedtak: 

1. Fastlegerådet anbefaler Nordlandssykehuset å drøfte fastlegerådets rolle i 
helsefellesskapet. 

2. Fastlegerådet avholder minimum ett møte etter at Nordlandssykehuset HF og strategisk 
samarbeidsutvalg (SSU) har tatt stilling til eventuell funksjon og mandat. 

 
Sak 19-2022 Referatsaker 
Innstilling til vedtak: 

Fastlegerådet tar de fremlagte sakene til orientering.  
 
Vedtak: 

Fastlegerådet tar de fremlagte sakene til orientering.  
 
 
Dato 
1. juni 2022 
Stian Molvik 
Referent 


