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Referat 

Sak 1-21 H-resepter og behov for avklaringer 
Saken fremmes av PKO-leder Benny Adelved 

Bakgrunn 
Dette er et ledd i en prosess som startet i 2020, hvor finansieringsansvaret for medikamenter som 
brukes i behandling av visse sjeldne tilstander til HF-ene ved at budsjettmidler overføres fra 
folketrygden til RHF-enes rammebevilgning for 2020. 

Fra 1. september 2020 gikk 24 legemidler (hovedsakelig revmatologiske preparater) over til H-resept.  
Fra 1. februar 2021 overtok de regionale helseforetakene (RHF-ene) finansieringsansvaret for 6 
legemidler brukt i forbindelse med multippel sklerose (MS), narkolepsi, immunsvikt og sjeldne 



 
 
tilstander. 1. mars 2021 fulgte ytterligere 8 legemidler.  Fra ikrafttredelsesdato gis det ikke stønad på 
blå resept, yrkesskade eller etter bidragsordningen til disse legemidlene. 

De aktuelle medikamentene er som er overført til H-resept 2021:  
Virkestoff ATC-kode Dato for 

ikrafttredelse 
Odevixibat A05AX05 01.03.2021 

Avalglucosidase alfa A16 01.03.2021 

Lumasiran  A16AX18 01.03.2021 

Lisocabtagene maraleucel L01 01.03.2021 

Interferon gamma L03AB03 01.02.2021 

Bimekizumab L04AC21 01.03.2021 

Vosoritide M05BX07 01.03.2021 

Cannabinoider N02BG10 01.02.2021 

Modafinil N06BA07 01.02.2021 

Elivaldogene autotemcel N07 01.03.2021 

Natriumoksybat N07XX04 01.02.2021 

Fampridin N07XX07 01.02.2021 

Diklofenamid S01EC02 01.02.2021 

Lenadogene nolparvovec   01.03.2021 

 

Pasienter som behandles med disse legemiddel kontrolleres som regel fortløpende av 
spesialisthelsetjenesten som også skriver nødvendige H-resepter. Unntak fra regel er flere 
pasientgrupper med behov for H-resept som under en lengre tid følges opp kun hos fastleger. I disse 
tilfeller, vil det være behov for en smidig samhandlingsrutine mellom fastleger og berørte spesialister 
på sykehuset.  

 

Vurdering iht. Sjekkliste for saksbehandling 
Drøfting om nye rutiner – ikke evaluert iht. sjekklisten. 

 

Begrunnelse/refleksjoner:  
• Dette vil det komme mer av fremover og det er behov for gode rutiner og avklaringer 
• Dette er egentlig et sykehusansvar, men en del pasienter vil likevel oppsøke sin fastlege for å 

fornye resepter slik de er vant å gjøre. 
• I slike tilfeller kan fastlege be pasienten selv kontakte rett fagområde på sykehuset eller 

fastlegen kan sende en kort dialogmelding til fagområdet og be aktuell spesialist skrive H-
resepten 



 
 
 

Anbefaling fra SUFF 
1. Sykehuset lager seg et godt system for å monitorere alle pasienter med H-resept, slik at resepter 

fornyes når de skal. 
2. Enkelte pasienter vil likevel kunne oppsøke fastlegen for å fornye resepter som tidligere ble gjort 

hos fastlege, men som nå er H-resept.  
a. Hvis det er mest hensiktsmessig bes pasienten ta kontakt med aktuell avdeling på 

sykehuset 
b. Fastleger kan sende dialogmelding til aktuelt fagområde for å be om fornyet resept eller 

andre spørsmål knyttet til dette. Sykehuset tar da ansvar for kommunikasjon med 
pasient / reseptfornying 

 
 
Sak 2-21 ME pasientflyt - oppfølging 
Saken ble behandlet første gang i SUFF 27.11.20 – sak 12-20 

Bakgrunn 
SUFF-medlemmer mottok høring om sluttrapport for forslag til ME-flyt mellom helsetjenestene/NAV 
per epost 7. jan. 2021. Praksiskonsulentene har sammenstilt innholdet i Sluttrapporten, 
høringskommentarer, nasjonale veiledere for hhv. utmattelsessymptom og utmattelsessyndrom 
samt sjekkliste for saksbehandling. Dette for å skape oversikt i en kompleks sak med mange aktører 
og lovverk/forskrifter.  

Begrunnelse/refleksjoner:  
Det er fremdeles gråsoner og uavklarte spørsmål langs hele aksen fra symptom til endelig avklaring 
for disse pasientene. Bl.a. finnes det ikke noen spesifikk prioriteringsveileder for Utmattelsessyndrom 
ME/CFS. Imidlertid foreligger det noen spesifikke prioriteringsveiledere som regulerer rett til 
behandling i spesialist helsetjenesten for pasienter med utmattelsessymptomer. Det er behov for at 
aktuelle avdelinger på sykehuset setter seg sammen med fastleger for å få felles forståelse for dette. 

 
Disse avklaringene er gjort: 

1. Tilbakemelding fra ME foreningen til Fysikalsk medisin / Revmatologisk avdeling er at 
foreningen ikke har noen motforestillinger om at diagnosen ME/CSF settes av fastleger.  

2. Lokale NAV-kontorer godtar ME-diagnose satt av fastlege dersom det kan dokumenteres at 
Canada kriterier er lagt til grunn. 

3. NAV-Viken har i møte med fysikalsk medisin / revmatologisk avdeling konkludert med at 
generelle krav til second opinion bortfaller, men i forbindelse med bl.a. vurdering av varig 
nedsatt arbeidsevne (uførhet), er det krav om spesialistuttalelse. 

 

https://01.fastlegeportalen.no/pko-nytt/suff/suff-2020-4-motereferat-samhandlingsutvalg-for-fastleger/


 
 
Anbefaling fra SUFF 

1. SUFF anbefaler at de aktuelle avdelingene på sykehuset (fysikalsk medisin/rehab og 
infeksjon) sammen med fastleger, vurderer alle relevante sider av samarbeidet rundt 
ME/CFS-pasientene. 

a. Målet er å finne, for alle parter, praktiske og fornuftige løsninger som er i 
overensstemmelse med forskrifter og retningslinjer 

b. Praksiskonsulentene representerer fastlegene i dette arbeidet 

Sak 3-21 Skadepoliklinikken og samarbeid med fastleger og legevakter  
Avdelingssjef ortopedi, Asbjørn Sorteberg, var invitert til saken 

Bakgrunn 
Brev fra Skadepoliklinikken 25.11.2020 til fastleger / legevakter vedrørende nye rutiner ved akutte 
henvisninger til skadepoliklinikken. I samme brevet ble det invitert til innspill for å forbedre 
samarbeidet og det kom en del kommentarer fra fastleger.  Det er behov for nyanseringer, 
presiseringer og avklaringer i dette samarbeidet.  

 

Til Legevakter og fastleger (blindkopi) i Østfold/Vestby 
Jeg videresender på vegne av ortopedisk avdeling SØ.  
Vedlegget inneholder samme informasjon som står under. 
Odd Petter Nilsen - samhandlingssjef 
  
HENVISNINGER TIL SKADEPOLIKLINIKKEN 
I det siste har det gradvis vært en økende trend at pasienter kommer til skadepoliklinikken på sykehuset uten 
henvisning. Vi har fra før godtatt en praksis hvor man sender pasienter til rtg på Kalnes, og dersom det påvises 
frakturer så går de videre til skadepoliklinikken. Dette er fortsatt greit på dagtid, frem til klokka 1600. 
Vårt inntrykk nå er at kolleger i økende grad sender pasienter til rtg og så ber dem oppsøke skadepoliklinikken uansett. 
I tillegg opplever vi pasienter som møter direkte med skader hvor de først har vært innom legevakt, men så blitt sendt 
videre til Kalnes uten at de er meldt til oss. 
Vi vil derfor gjerne innskjerpe praksisen og ønsker at vi får henvist alle pasienter som skal til oss etter klokken 1600. Det 
er viktig at vi får en telefon, og ikke bare en skriftlig henvisning som pasientene tar med seg.  
Vi er selvfølgelig innstilt på å hjelpe alle pasienter som trenger vår bistand. Det er imidlertid viktig for oss å få meldt 
pasientene skikkelig. Det er viktig, både fordi pasienter kan kanaliseres til korrekt avdeling, og fordi vi enklere kan 
planlegge driften. I tillegg er det flere kategorier av skader som med fordel kan vente til neste dag dersom vi har stor 
pågang av pasienter fordi det vil medføre lang ventetid dersom de kommer med en gang. Dette opplever vi at 
pasientene finner svært frustrerende og vi vil gjerne unngå det om vi kan. 
  
Jeg håper dette kan bidra til at vi på kveldstid får meldt de pasientene som kommer til oss. Dersom det er innspill til 
hvordan vi kan gjøre dette bedre fra vår side ønsker vi få tilbakemelding om det, slik at vi kan finne et system som 
fungerer for alle. 
  
På forhånd takk for hjelpen. 
  
MVH  
Asbjørn Sorteberg 
Avdelingssjef ortopedisk avdeling. 
 



 
 
Oppfølging: 
Praksiskonsulenter inviterte ledelsen på skadepoliklinikken (både kirurgi og ortopedi) til et 
dialogmøte 11. des. 2020. Det resulterte i en del avklaringer og følgende presisering; 

Skadepoliklinikken ønsker at fastlege/legevakt ringer om alle problemstillinger som de ønsker 
skal bli vurdert av spesialist, unntatt klare brudd eller ligamentskader på dagtid.  Da rekker det 
med en rekvisisjon til rtg og henvisning til skadepoliklinikken. 
 
Man kan fortsatt henvise til rtg for å utelukke brudd, men huske å presisere i henvisningen at 
det kun ved brudd skal pasienten videresendes til skade pol. 

Nevnte dialogmøtet og andre tilbakemeldinger fra fastleger har aktualisert et behov for oppfølgning 
vedrørende bedre samhandling i flere områder.  

Vurdering iht. Sjekkliste for saksbehandling 
Drøftingssak – ikke behov for sjekkliste 

Begrunnelse/refleksjoner:  
• Skadepoliklinikken (SKPOL) er åpent alle dager frem til 22:30 før akuttmottak overtar.  
• SKPOL har 30-40 øyeblikkelig hjelppasienter hver dag - i hovedsak etter kl. 16. 
• SKPOL betjenes bare av ortopeder. Uten konferering før henvisning, særlig etter ordinær 

arbeidstid (kl. 16:00- 22:30) kan pasienter utsettes for betydelige ulemper og forsinket 
behandling. Dersom pasientene f.eks. er et kirurgisk ansvar kan de måtte vente i flere timer 
på tilsyn fra en spesialist (f.eks. ortoped) for så å finne ut at han skulle vært vurdert av en 
annen spesialist (kirurg) i første omgang. Derfor skal alle som henvises til SKPOL utenom 
kontortid konfereres på forhånd med mindre det er pasienter henvist med rtg og videre ved 
positivt funn.  

• På hverdager (08:00-16:00),  
o har ortopedene dimensjonert tjenesten slik at de klarer å imot opplagte ortopediske 

skader uten konferering.  
o er det behov for konferering for alle kirurgiske pasienter slik at den rette kirurg sub-

spesialisten kan få varsel i god tid.  

 

Anbefaling fra SUFF 
• SUFF er meget fornøyd med samarbeidet mellom fastleger/legevakt og skadepoliklinikken og 

vil gjerne bidra til best mulig utnyttelse av denne tjenesten  
• Kirurgi: Konferer alltid når henviser ønsker at pasienten skal ses av en kirurg.  
• Ortopedi: Konferer alltid hverdager etter 16:00 og helligdager. Unntaket er henvisninger til 

rtg som skal videre til skadepoliklinikken kun ved positive funn. 
• Følgende trenger IKKE konferering på forhånd:  

o Opplagte skjelett og ligamentskader til ortopedisk vurdering på dagtid 08:00-1600.  
o Eksplisitt formulering på rtg-henvisning «Ved pos. Funn på rtg (skjelettskade) bes 

pasienten videresendt til Skadepol». Dette betyr at oppfølgning ved negativt funn er 
ivaretatt av henvisende lege.  

• SUFF anbefaler at skadepoliklinikken forfatter en nytt brev til fastleger og legevakter på 
bakgrunn av dialogmøte med praksiskonsulentene og dagens møte i SUFF. 



 
 
Sak 4-21 Samarbeid og ansvarsavklaring vedrørende sykemeldinger  
Innmeldt av Jens Lind-Larsen 

Bakgrunn 
Dette gjelder denne gangen ortopedisk avdeling: 

Jens: Det er ikke sjelden at pasienter som har vært på ortopedisk avdeling f.eks. i forbindelse med 
kontroller / behandling, ikke får sykemelding.  
F. eks: Pasient med akutte skader på skadepoliklinikken skal ha sykemelding innenfor 6 uker og der 
ortoped anbefaler (ifg pas og pas kommer før epikrisen foreligger) at pas skal være sykemeldt, men 
henviser til FL å skrive sykemeldingen. Dette medfører mer jobb (sekretær) og utgifter for pasientene.  

Dette er ikke tråd med «Anbefalinger om samarbeid ...» punk 2.5. Sykmelding 
2.5.1.  Legen som stiller indikasjon for sykmelding, skriver første sykmelding.  
2.5.2.  Det anbefales å følge Helsedirektoratets Sykemelderveileder.  
2.5.3.  I forbindelse med behandling på sykehus, f. eks. innleggelser og operasjoner, skriver sykehuslegen 

sykmelding – om nødvendig for hele perioden hvor det, uavhengig av pasientens arbeidsoppgaver, 
er et absolutt medisinsk behov for avlastning.  

2.5.4.  Tidspunkt for eventuell kontroll for oppfølging av sykemelding hos fastlege angis i epikrisen. 
Dersom mulig, anslås forventet varighet av sykemeldingen i epikrisen. Pasienten får ansvar for å 
bestille kontrolltimen.  

2.5.5.  Fastlegen bør ha ansvaret for sykemelding der det er aktuelt med tilpasset arbeid og/eller gradert 
sykemelding.  

2.5.6.  For pasienter som behandles langvarig (> 8 uker) på sykehus/poliklinikk og hos fastlege parallelt, 
bør sykemelding ivaretas av fastlegen når dette er hensiktsmessig for pasienten. Dette forutsetter:  
2.5.6.1 Fastlegen holdes løpende oppdatert om sykdomsutviklingen og forventet prognose  
gjennom epikriser.  
2.5.6.2 Fastlege og behandlingsansvarlig lege/kontaktlege rådslår ved behov om  
sykemeldingens omfang og varighet.  

 

Vurdering iht. Sjekkliste for saksbehandling 
Saken faller inn under en allerede vedtatt anbefaling (Ikke ny rutine/endring) – Ikke behov for ny 
vurdering i forhold til sjekkliste.   

Begrunnelse/refleksjoner:  
Det fleste skjelettskader leger og kontrolleres av ortopedisk ekspertise på SØ innen 6 uker etter 
skaden. Som regel skriver ortopeder flest sykemelding fra første dagen for disse pasienter.  

For å unngå automatisk stans i utbetaling av sykepenger etter 8.e sykemeldingsuke, må NAV ha 
mottatt en kort arbeidsevnevurdering fra sykemeldende lege senest 7. sykemeldingsuke. Som regel 
og særlig i de tilfeller pasienten trenger sykemelding en lengre tid, vil grunnlaget for vurdering av 



 
 
pasientens arbeidsevne være mer utstrakt enn aktuelle skjelettskaden. SUFF anbefaling 2.5.6. er 
ment nettopp for å slike tilfeller.  

Anbefaling fra SUFF 
SUFF anbefaling punkt 2.5.6. bør gjøres bedre kjent hos ortopedisk avdeling og fastleger 

Sak 6-21 Statistikk for Samhandlingsavvik – orienteringssak 
Saken ble presentert av Benny Adelved 

Bakgrunn: Fast punkt i Agenda 

 

Historisk oversikt over antall inn- og utgående avvik.  

 

Antall avvik i år sammenlignet med 1. kvartalet i fjor  

Sak 7-21 Valg av fastlegerepresentant til Partnerskapsmøtet 
Fastlegenes representant i Helsefellesskapets Partnerskapsmøtet 8. mars kl. 13-15 skal være Jens 
Lind-Larsen 

Eventuelt Det har kommet forespørsel fra bl.a. NAV om å kunne gjøre bruk av e-postadressene gitt 
fra fastleger til samhandlingsavdelingen ved SØ for distribusjon av informasjon som er relevant for 
fastlegene. E-postene gis ikke til NAV, men samhandlingsavdelingen kan sende relevant informasjon 
ut på vegne av NAV 

0

20

40

60

2017 2018 2019 2020 2021

Antall avvik til og fra fastleger i Østfold

Innkommende Utgående

0
2
4
6
8

10

1 kv. 1 kv.

2020 2021

Innkommende


	Sak 1-21 H-resepter og behov for avklaringer
	Bakgrunn
	Vurdering iht. Sjekkliste for saksbehandling
	Begrunnelse/refleksjoner:
	Anbefaling fra SUFF

	Sak 2-21 ME pasientflyt - oppfølging
	Bakgrunn
	Begrunnelse/refleksjoner:
	Anbefaling fra SUFF

	Sak 3-21 Skadepoliklinikken og samarbeid med fastleger og legevakter
	Bakgrunn
	Vurdering iht. Sjekkliste for saksbehandling
	Begrunnelse/refleksjoner:
	Anbefaling fra SUFF

	Sak 4-21 Samarbeid og ansvarsavklaring vedrørende sykemeldinger
	Bakgrunn
	Vurdering iht. Sjekkliste for saksbehandling
	Begrunnelse/refleksjoner:
	Anbefaling fra SUFF

	Sak 6-21 Statistikk for Samhandlingsavvik – orienteringssak
	Sak 7-21 Valg av fastlegerepresentant til Partnerskapsmøtet

