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Legeutvalg mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 
 

 

Referat fra møte i legeutvalget 26.09.2019  

Tid: 14.00 – 16.00 

 
Sted:  

Sykehuset Levanger, direktørens møterom  

Sykehuset Namsos, A- bygget 4. etg (A4) 
 

Fra kommunene: Tommy Rehn, Morten Paulsen, Sabine Moshövel (på telefon deler av møtet) 

Fra HNT: Svenn Morte Iversen, Paul Georg Skogen, Karin Wang Holmen, Randi Sudbø Brandtzæg, Carl 

Plato, og Olav Bremnes 

 

Legeutvalgets hjemmeside: https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/legesamarbeid/legeutvalget  

Legesamarbeid: https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/legesamarbeid  

    

Neste møte i legeutvalget 28.11: 14.00 – 16.00 

 

 
Aktuelle saker 

 

1. Kort gjennomgang av referat fra møte 23.05.19 og prioritering av i dagens møte 

Ingen merknader til referatet 

 

2. Hvem har ansvar for å sykemelde pasienter som går til oppfølging i 

spesialisthelsetjenesten (SHT)?  

 

Konklusjon: 

Behandlende leger skriver sykmelding, hvis det foreligger grunnlag. Ved behov for 

forlengelse av sykemelding er dette behandlende leges ansvar, eventuelt fastlege ved 

langvarig sykemeldingsforløp. Langvarig forløp regnes som utover 4 uker. Legeerklæring 

ved 8 uker- unntak for aktivitetsplikten, er fastlegens ansvar. Hvis pasienten ikke lengre har 

planlagt behandling eller oppfølging i spesialisthelsetjenesten for den tilstanden som 

utløser behov for sykemelding, er fastlege ansvarlig for vurdering av arbeidsevne og 

eventuelt videre sykemelding.  Det er fastlegens oppgave å tilbakeføre 

langtidssykemeldte til arbeidslivet.  

 

3. Rekvirering av CT/ andre kontrastundersøkelser v/Paul Georg Skogen 

 

Konklusjon: 

Henviser rekvirerer Kreatinin, eller sender inn prøvesvar tatt siste 3 mnd. Henvisning til 

bildediagnostikk med kontrast skal påføres kreatininverdi nyere enn 3 mnd, eller 

informasjon om at prøve er rekvirert ved henvisningstidspunkt. Hvis Avdeling for 

bildediagnostik selv endrer undersøkelsesmodalitet slik at behov for ny kreatinin verdi 

foreligger, er avdelingen selv ansvarlig for å rekvirere ny prøve. Pasientens sendes 

rekvisisjon for prøve, eller innkalling til prøvetaking ved Sykehusets laboratorium.  

 

https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/legesamarbeid/legeutvalget
https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/legesamarbeid
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4. Rekvirering av bildediagnostikk der tømmingsregime er en del av prosedyren v/Paul 

Georg Skogen 

Ved rekvirering av bildediagnostikk der tømmingsregime er en del av prosedyren, mener 

noen fastleger at dette skal skrives ut av ABD. Dette er noe som er forventet som ledd i 

rekvireringa av undersøkelsen, og riktig at rekvirent følger opp som kjenner pasienten og 

kan avklare behov for tilpasning, hjelp eller andre særlige forhold.  

 

Helse Nord-Trøndelag må se på rutinene for informasjon som går ut til pasientene fra de 

medisinsk avdelingene og fra ABD. Informasjonen foreslås sendt fra ABD, og 

medikamenter knyttet til undersøkelsen – gjerne reseptfrie. Standardskriv foreslås sendt fra 

ABD med tømmingsregime og annen nødvendig informasjon.  

 

Konklusjon: 

Forslag til rutine for informasjon og gjennomføring av tømmingsregime legges fram på 

neste legeutvalg. 

 

5. Kapittel 4A- vedtak etter PBRL, «somatisk tvang» v/Paul Georg Skogen 

Hvordan samordne oss for å sikre at vi får gjort de formelle vurderingene og fylt ut skjema 

og meldt fra til FM og pårørende, for riktig og forsvarlig helsehjelp for de som ikke har 

samtykkekompetanse og motsetter seg helsehjelp.  

 

Prosedyre ved tvangsbehandling i narkose, for eksempel pasienter inn til tannbehandling i 

narkose som trenger for eksempel blodprøver, rtg.us eller lignende 

 Fastlegens rolle? 

 Sykehusets rolle?  

 Hvem skal fatte tvangsvedtakene? 

 

Forslag som ble drøftet: 

Fastlegen gjør en samtykkevurdering, og laboratorier tar blodprøve på vegne av 

fastlegen og bekrefter at dette er gjort. Laboratoriet signerer på skjema på samme 

beslutningsgrunnlag som er utarbeidet av fastlege.  

1. Tannlege henviser ofte først 

2. Fastlegevurdering og underskrift av tvangsvedtak. (tidsavgrenset) 

3. Sykehuset viser til vedtaket og signerer (LAB / RTG.) 

4. Ved innleggelse i sykehus vurderes samtykke og vedtak fattes. 

 

Samtykkeskjema som følger journalnotatet / vurdering fra fastlege, bør ha flere 

signaturfelt. Hensyn til hvor lenge anestesien varer, må tilpasses vedtaket. 

Skjemaet sirkulerer til de involverte i sykehuset. Hensikten er en grundig vurdering av alle 

involverte. 

 

Konklusjon: 

Paul Georg Skogen utarbeider et forslag til dokumentflyt i forbindelse med 

tvangsbehandling. 

 

Det er to temamøter i regi av fylkesmannen om tema: 

- Sykehuset Namsos 15.10. kl. 12- 14.30 

- Sykehuset Levanger 16.10. kl. 13- 15.30 
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6. Somatiske undersøkelser knyttet til utredningsforløp – psykiatri v/ Karin Wang Holmen 

Fastleger mottar stadig henvendelser fra voksenpsykiatrisk avdeling der de ber om 

somatiske avklaringer/undersøkelser, blodprøver m.m. knyttet til utredningsløp. (ADHD, 

depresjon, rus m.m) 

 

Konkusjon: 

Somatisk utredning/vurdering som ledd i utredning av pasient henvist til utredning for 

psykiatrisk sykdom tilligger henviser jfr pakkeforløp. I de situasjoner hvor en utredning for 

psykiatrisk sykdom avdekker behov for ytterligere somatisk utredning begrunnet i valg av 

medisinsk behandling, er dette spesialisthelsetjenestens oppgave. Det vil være god 

ressursbruk å vente med slik utredning til etter at diagnostikk er avklart.  

 

Utredning av voksne for mulig ADHD utgjør et betydelig volum av de pasienter som har 

behov for somatisk utredning før behandlingsstart, Det settes nå krav om 3 mnd 

dokumentert rusfrihet ved henvisning, og Psykiatrisk klinikk sørger for utredning av de 

pasienter som er aktuelle for oppstart med sentralstimulerende medikasjon.  

  

7. Oppfølging av medikasjon startet opp i spesialisthelsetjenesten. v/ Svenn Morten Iversen 

 

Konklusjon: 

Spesialisthelsetjenesten har ansvar for kontroll og oppfølging av medikasjon som krever 

spesiell kompetanse eller spesielt tett oppfølging. Når oppstartsfase er over, og pasienten 

er over i en vedlikeholdsbehandling, kan oppfølgingsansvar og prøvetaking overføres til 

fastlege, forutsatt tydelige kriterier for hvilke endringer av blodprøver eller andre 

parametre som medfører at pasientens på nytt tilbakeføres til tettere oppfølging av 

spesialisthelsetjenesten. Den som rekvirerer prøven har ansvar for oppfølging av 

prøvesvaret 

 

8. Blodprøver Reuma v/ Tommy Rehn og Paul Georg Skogen 

 

Konkusjon: 

Så lenge spesialisthelsetjenesten har oppfølgingsansvar for pasienten, har SHT også ansvar 

for oppfølging av blodprøvesvar. Når tilstanden er stabilisert overføres pasienten til videre 

oppfølging hos fastlege. Jf sak 7 

 

9. LAR pasienter og endring av medikamenter i henhold til innkjøpsavtale 

 

Konklusjon: 

Hvis ansvar for resept til LAR behandling er overført til fastlege, har fastlege også ansvar 

for å bytte medikament i henhold til forandringer i innkjøpsavtaler. Fastlege har plikt til å 

sende skriftlig informasjon til klinikk for psykisk helsevern med begrunnelse, hvis bytte ikke 

gjennomføres i henhold til innkjøpsavtale. Klinikk for psykisk helsevern har ansvar for å gi 

fastlege informasjon ved endringer i innkjøpsavtale for LAR medikasjon.  

 

10. RhD-immunisering i svangerskapsuke 28 ønskes overført fra sykehus til komunene.  

v/ Svenn Morten Iversen 

Fastlege som har svangerskapskontroller følger opp prøvetaking og prøvesvar i forhold til 

RhD-immunisering selv. De gravide som primært har oppfølging hos jordmor, må få 

prøvetaking initiert hos jordmor. Enkleste organisering vil være at Jordmor kan rekvirere 

prøve, med fastlege som rekvirent og seg selv som kopimottaker. (Dette bør være mulig, 
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siden helsestasjonen for ungdom allerede får prøvesvar på klamydiaprøver). Jordmor kan 

evt sende dialogmelding til fastlege om at pasienten er gravid, og at Rh prøve er tatt. 

(hvis fastlegene ønsker en slik ekstra dialogmelding)  

 

Fastlege mottar prøvesvar elektronisk, og sender tilbakemelding til jordmor om indikasjon 

for injeksjon. Jordmor kontakter pasienten, og organiserer injeksjon ved helsestasjonen.  

 

Helsestasjonen sørger for å ha injeksjon tilgjengelig, ut fra rapporter fra jordmor om hvor 

mange som til enhver tid nærmer seg svangerskapsuke 28.  

 

En alternativ løsning vil være at lege delegerer til jordmor å ta Rh prøver i uke 28, og sette 

inj på alle som ut fra prøvesvar har indikasjon for dette. Jordmor informerer fastlege med 

Dialogmelding etter at inj er satt. Usikkert om dette er innenfor delegeringsrommet.  Det  i 

så tilfelle er kommuneoverlegen som delegerer prøvetaking og injeksjoner til kommunal 

jordmor.  

 

Konklusjon: 

Svenn Morten Iversen tar innspillene med til den regionale arbeidsgruppen. Det er 

ønskelig med en nasjonal rutine for RhD-immunisering. 

 

11. Dialogmeldinger 

 

I dialogmelding som sendes fra sykehuset kommer det ikke fram navn på avsender. Det er 

viktig for mottaker at det går fram av meldingen at man vet hvem som har svart. 

Når dialogmeldinger sendes fra sykehuset til fastleger blir det ikke alltid med en 

automatisk signatur. Mottakende fastlege mangler da informasjon om hvem som har 

sendt/svart på melding fra Helseforetakets side.  

 

Konklusjon: 

Saken følges opp internt i HNT med e-meldingsansvarlig.  

 

 

 

 
 


