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 Sak 01-22 Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft 

Saken ble innmeldt av Jens Lind-Larsen  

Bakgrunn for innmeldingen: Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft- hva er den kommunale 

forpliktelsen? - hvordan er dette kommunisert fastlegene?. Ansvarsområde? Jobbes det med 

rutiner/retningslinjer/samarbeidsrutiner? 

Bakgrunn 

HVA: Pakkeforløpet består av tidsavgrensede samhandlingspunkter. Samhandlingspunktene angir 

tidsrom for når det bør gjennomføres samtaler med pasienten (og eventuelt pårørende), inkludert 

behovskartlegging. Tidsrommene som angis mellom samhandlingspunktene er ikke definert som 

"forløpstider" slik vi kjenner det fra andre pakkeforløp.  

Pakkeforløpet inneholder 3 samhandlingspunkt:  

 Behovskartlegging i spesialisthelsetjenesten etter en kreftdiagnose  

 Behovskartlegging i kommunen ca. 3–4 måneder etter en kreftdiagnose  

 Behovskartlegging i kommunen ca. 12–18 måneder etter en kreftdiagnose 

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/hjem-for-pasienter-med-kreft


 
 
Behovskartleggingen skal bidra til at pasientenes livssituasjon og ulike behov for oppfølging blir 

avdekket gjennom forløpets ulike faser, og til å sette fokus på hva som er viktig for den enkelte 

pasient. Relevant og nødvendig informasjon om behovskartleggingen, og resultatet av denne, skal 

dokumenteres i pasientens journal og formidles til aktører som skal følge opp pasienten videre. 

MÅL: Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft skal bidra til å sikre god struktur og logistikk i 

helsetjenesten, samt sikre trygghet og forutsigbarhet for personer som lever med kreft eller etter 

endt kreftbehandling. 

HVEM: Alle pasienter som får en kreftdiagnose omfattes av pakkeforløp hjem for pasienter med 

kreft, uavhengig av om de allerede er i et diagnosespesifikt pakkeforløp for kreft eller ikke, og 

uavhengig av om behandlingsforløpet har kurativ eller palliativ intensjon. Pasienter som får 

tilbakefall/residiv inkluderes også i pakkeforløpet. Pakkeforløpet omfatter også barn. 

 

Aktuelt:  

På bakgrunn av innholdet i pakkeforløpet slik det er beskrevet, inviteres SUFF til å komme med 

innspill til hva som kan / bør være fastlegenes rolle i dette forløpet.  

Avdelingssjef kreft, Andreas Stensvold, som har deltatt i utformingen av forløpet og er medlem av 

implementeringsgruppen i Hdir, kommer i neste SUFF – møte for å klargjøre/ få innspill til 

implementeringsarbeidet. 

Forløpet er ikke startet ennå. Planen er å rulle det gradvis ut i 2022. 

Helsefellesskapet planlegger å behandle saken før sommeren får å avtale kontaktpunkter og avklare 

arbeidsområder. Innspill fra SUFF tas med i dette arbeidet. 

Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp hjem for kreftpasienter 2022-2023.pdf 

(helsedirektoratet.no) 

Drøfting i møtet:  

 Det kan se ut til at det er få fastleger som har vært involvert i utarbeidelsen av pakkeforløpet 

 Er det mest psykososiale aspekter man ønsker å fokusere på? Det ser ikke ut til at medisinske 
problemstillinger som treffer fastlegene er beskrevet. 

 Dette må ikke bli en ny og omfattende oppgave for fastleger. Det er usikkert hvor stor endring 
dette pakkeforløpet vil gi i forhold til hvordan vi følger opp kreftpasienter i dag.  

 Barn med kreft følges allerede bredt og godt i sykehuset. 

 Det er flere relevante kommunale tjenester som kan være utførende virksomheter i 
behovskartlegging 2 og 3, bl.a. familieterapeuter, kreftkoordinator, sosionomer o.a. 

 Samarbeidet må avtales gjennom Helsefellesskapet og fastlegene må involveres i prosessen med 
den endelig utformingen av den konkrete samhandlingen rundt dette pakkeforløpet i Østfold. 

 

Anbefaling fra SUFF 

1. Samhandlingsutvalg for fastleger viser til innspill under «Drøfting i møtet». 
2. Innspill fra SUFF må tas med i utformingen av avtale i Helsefellesskapet og fastleger må 

involveres i dette arbeidet. 
3. Saken drøftes videre i neste møte 13.5, sammen med avdelingssjef kreft, Andreas Stensvold.   

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/hjem-for-pasienter-med-kreft/om-pakkeforlopet/Nasjonal%20plan%20for%20implementering%20av%20pakkeforl%C3%B8p%20hjem%20for%20kreftpasienter%202022-2023.pdf/_/attachment/inline/7f90f356-7149-4253-a5b3-3772fdde60fb:c597367060e97d931fa953268b430b61fae0c2fd/Nasjonal%20plan%20for%20implementering%20av%20pakkeforl%C3%B8p%20hjem%20for%20kreftpasienter%202022-2023.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/hjem-for-pasienter-med-kreft/om-pakkeforlopet/Nasjonal%20plan%20for%20implementering%20av%20pakkeforl%C3%B8p%20hjem%20for%20kreftpasienter%202022-2023.pdf/_/attachment/inline/7f90f356-7149-4253-a5b3-3772fdde60fb:c597367060e97d931fa953268b430b61fae0c2fd/Nasjonal%20plan%20for%20implementering%20av%20pakkeforl%C3%B8p%20hjem%20for%20kreftpasienter%202022-2023.pdf


 
 

 

Sak 02-22 Psykisk helse DPS/PAM/BUPP - hvordan kan vi bli bedre til å samhandle? 

Saken ble innmeldt av Jens Lind-Larsen:  

- Kommunikasjon om de dårligste pasientene ved utskrivelse/innleggelse/reinnleggelse. Kan 
sykehusleger/psykologer samhandle bedre med fastlegene? Hvordan samarbeider og 
kommuniserer vi med hverandre? Skal vi ha noen avtaler? Lege til lege?  
 

Praksiskonsulentene mener at samhandlingen er alt for dårlig slik det er i dag. Vi vil gjerne ha forslag 

til forbedringer fra fastlegene. Vi tenker at dialogmelding kan benyttes i mye større grad enn hva det 

gjøres i dag. Dialogmeldinger er godt egnet for å raskt å få avklart ulike problemstillinger som er 

aktuelle, medisinendringer, spesielle ting som skal følges opp osv underveis i behandlingsløpet. Hvis 

behandler har tanker om sykmelding FL har startet, er også det nyttig info for oss å få.  

Aktuelt: SUFF drøfter saken og spiller inn problemområder, synliggjør hva som mangler og foreslår 

løsninger. 

Andreas Joner - Klinikksjef psykisk helsevern og rusbehandling er innkalt og deltar i neste møte 13.5. 

Han vil ta med seg avdelingssjefer fra DPS-ene og psykiatrisk avdeling. 

Dagens innspill vil gi et godt diskusjonsgrunnlag til dette møtet.   

 

Drøfting i møtet: 

 SUFF er enige i innspillene fra praksiskonsulentene (over) 

 Fastlegen blir for sjeldent involvert når pasienter legges inn i sykehuset. Fastlegen kjenner 
historien og kan bidra til et bedre forløp. Bruk telefonen! 

 Ved «svingdørspasienter» bør fastlegen alltid kontaktes. Kan det f.eks. avtales at etter 2-3-4 tette 
innleggelser, skal fastlege alltid involveres?  

 Kommunikasjon med fastlege underveis i en behandling er viktig. 

 Det savnes for ofte plan ved utskrivning 

 Epikriser er ofte uten tydelig konklusjon – hva er gjort – hvilke vurderinger er tatt? 

 Pasient blir ofte bedt om å kontakte private avtalespesialister – der finnes det ikke ressurser nok.  

 Det er ønskelig med felles henvisningsmottak for sykehus og avtalespesialister. Derfra fordeles 
pasientene. 

 Hva slags påvirkningsmulighet har sykehuset vedrørende avtalespesialister gjennom de pålagte 
lokale avtalene? 

 Det kommer sikkert mange tynne henvisninger til sykehuset: Avslår sykehuset disse (er det lov?) 
eller etterspør de flere opplysninger, alternativt tar inn pasienten til vurdering likevel. 

 Fastleger må være tydelig på hvorfor de henviser og skriver hva de konkret ønsker hjelp til.  

 

Anbefaling fra SUFF 

 Samhandlingsutvalg for fastleger viser til punktene fra dagens drøfting og imøteser videre 
samarbeid om dette med ledelsen i klinikk psykisk helsevern og rusbehandling i neste SUFF-møte 



 
 

Sak 03-22 Ny eller endret medikasjon på sykehuset – elektronisk resept  

Saken fremmes av Rikard Rupar, fastlege Ekholt legekontor: 

-Jeg ønsker at alle de medisiner som sykehuslegen legger til eller endrer dosering på legges in som en 

ny elektronisk resept. Det gjør det lettere for fastlegen å samstemme og holde orden på 

medisinlistene. 

 

Praksiskonsulentene opplever ikke nye resepter som et problem. Men det er et problem at 

medisiner som ikke skal benyttes eller som skal tas i endret dose, ikke er trukket tilbake. Fastlegene 

må ofte rydde i resepter etter en poliklinisk time eller innleggelse.  

Forslag: Lege på sykehus bør trekke tilbake resepter som ikke skal benyttes når de har gjort 

endringer. 

Drøfting i møtet:  

 Sykehuset er enig i at det er manglende fokus/kultur for tilbakekalling av resepter ved en del 
avdelinger. Enkelte avdelinger bruker mye ressurser på dette og har blitt gode. 

 En av grunnene er at reseptmodulen i DIPS er svært ressurskrevende å bruke. DIPS endrer ikke 
dette før DIPS Arena innføres. 

 Problemet som beskrives av fastlegene, vil tas opp i klinikkledermøtet i klinikk for medisin for å 
forbedre dagens praksis. 

 

Anbefaling fra SUFF 

 SUFF anbefaler legene på sykehuset til alltid å skrive resepten elektronisk slik at den er lett 
tilgjengelig for fastlegen.  

 SUFF anbefaler at sykehuset gjør tiltak internt for at sykehuslegene, når de har gjort 
medikamentendringer, som rutine trekker tilbake resepter, som ikke skal benyttes lenger, 
elektronisk.  

 

Sak 04-22 Osteoporosepoliklinikken – oppfølging 

Saken er innmeldt Jens Lind Larsen  

Bakgrunn (– saken var til behandling i SUFF 26. november 2021) 

 

Fra referatet 26. november 2021: 

Drøfting/refleksjoner:  

 Det er behov for å klargjøre hvem som har ansvar for funnene fra poliklinikken vedrørende både 
bentetthetsmålingen og diverse blodprøver som tas i sammenheng med utredningen.  

Anbefaling fra SUFF 

Det bes om at revmatologene vurderer denne problemstillingen i lys av drøftingen i dag og at saken 

deretter presentes i Samhandlingsutvalg for fastleger for videre diskusjon/ konklusjon 

 

Aktuelt dagens møte: Revmatologisk avdeling har gjennomgått og diskutert problemstillingen: 



 
 

- Osteoporose er i all hovedsak en diagnose som følges opp av fastlege og det er fastlege som 
har behandlingsansvaret.   

- Dersom konklusjonen hos oss er at pasienten bør ha Aclasta-infusjoner, tar vi ansvar og følger 
opp disse. 

- Pasient og fastlege får råd/informasjon om annen aktuell peroral medikamentbehandling og 
pasienten kontakter sin fastlege slik at de sammen kan vurdere eventuelt oppstart (etter at 
tannstatus er avklart). 

- Sykepleierne på osteoporoseklinikken har høy kompetanse på osteoporose og har alltid en 
overlege tilgjengelig for samarbeid og konferering.  
 
OBS: Det er viktig at tannstatus og eventuell pågående tannbehandling er avklart og ferdig 

før pasienten starter med bisfosfonater. Vi ønsker at tannlege skal være involvert og opplever 

at tannlegene ønsker å være involvert. 

 

Drøfting i møtet:  

 Osteoporosepoliklinikken bør skrive ut resepter når de anbefaler oppstart p.o. behandling. Da 
slipper pasienten å komme til fastlegekontoret kun for å få resept. 

 Oppfølging videre kan skje hos fastlegen. 

 Pasienten må selv ta ansvar for å avklare med tannlege om det er ok å igangsette behandling 
med bifosfonater mht. på eventuelt tannbehandling. Informasjonen om at dette skal være 
avklart før behandlingen starter, kan gis skriftlig i forbindelse med informasjonen som gis på 
poliklinikken og i innkallingsbrev til osteoporosepoliklinikken. 
 

Anbefaling fra SUFF 

 SUFF anbefaler at osteoporosepoliklinikken selv skriver ut resepter på bifosfonater når de 
anbefaler p.o.-behandling av osteoporose 

 Pasientene bør få beskjed om selv å avklare tannstatus med egen tannlege før de starter med 
medikamentene  

 

Eventuelt  

1. Fastlegene vil gjerne ha beskjed når pasientene har vært til mammografi / er i oppfølgingsløp 
der. Kan dette tas opp med avdeling for bildediagnostikk? 

 

Odd Petter  


