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Vedr bruk av «Kopi til» på henvisning til Avdeling for bildediagnostikk HNT og 

kopi av prøvesvar fra annet laboratorium enn HNT og St. Olavs Hospital 

 

I. Innføring av elektronisk signering for røntgensvar i HNT 

HNT innfører i disse dager elektronisk signering av røntgensvar. Når fastlege henviser 

til røntgen og krysser av for «Kopi til» sykehuslege, havner røntgensvar på legens 

signeringsliste og blir en del av sykehuslegens ansvar å følge opp. Dette skaper uklarhet 

om ansvar og status i forhold til om det skal oppfattes som henvisning eller ønske om 

rådgivning. 

 

IKKE BRUK «KOPI TIL» - MULIGHETEN 

Sykehuset ønsker ikke å bli lagt til som kopimottaker når fastlege rekvirerer 

røntgenundersøkelser. Når fastlege rekvirerer røntgenundersøkelse forutsettes 

det at denne blir fulgt opp av fastlege.  

Henvisning til spesialisthelsetjenesten skal ikke skje via røntgenhenvisning. 

 

TA DIREKTE KONTAKT FOR DIALOG OM SVAR 

Fastlege kan ved behov ta direkte kontakt med aktuell avdeling ved sykehuset og 

diskutere og avklare funn/røntgensvar.  

 

II. Kopi av prøvesvar fra annet laboratorium enn HNT og St. Olavs Hospital 

Våre leger og avdelinger mottar en del kopier av svar på laboratorieprøver tatt på annet 

laboratorium enn HNT eller St. Olavs Hospital. HNT ønsker ikke å få kopi av prøvesvar 

uten som del av henvisning eller som del av avtalt og avklart oppfølging mot gitt 

avdeling eller gitt spesialist. Slike kopier av prøvesvar må adresseres tydelig.  

 

For prøver tatt ved HNT og St. Olavs Hospital, når sykehuslegene disse gjennom 

laboratoriesystemet her, og trenger ikke kopi. Ta derfor direkte kontakt for dialog i 

stedet for å sende kopier av prøvesvar i slike tilfeller. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Paul Georg Skogen (sign)     Olav Bremnes (sign) 

Fagsjef                                                                                   Samhandlingssjef   


