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Sak 09-22 Kopi av ambulansejournal 
Innmeldt av Sentrumsgården legekontor i Marker  

Bakgrunn: Ved ambulanseoppdrag som ender med at pasienten ikke tas med i ambulansen (OPS -
ordnet på stedet) sender prehospital avdeling ved sykehuset kopi av ambulansejournal til fastlegen. 
Det er en etablert praksis gjennom mange år. Det er ambulansens ansvar om de ikke tar med 



 
 
pasienten, men de ønsker å informere fastlegen om at de har vært på oppdrag til en av fastlegens 
pasienter og utfallet av oppdraget 

Innmelding fra Sentrumsgården: 
Vi vet at dette har vært praksis over lang tid, dog merker vi nå en betydelig økning av kopier sendt til 
oss.  

Det som er viktig for oss er at dette gir mer arbeid. De fleste gangene ambulansen har vært på besøk 
hos en av våre pasienter så trenger vi ikke å vite om dette. Samtidig er det viktig for oss å klargjøre at 
fastlegen IKKE står juridisk ansvarlig for hverken undersøkelse, behandling eller videre oppfølging, 
selv om fastlegen tar del av ambulansejournalen.  

Vi bruker tid på å lese disse, ta stilling og lurer også på om vi må skanne inn disse i journalen.  

Det er en kjensgjerning at vi nå om dagen blir nedlesset av papirer fra alle mulige 
samarbeidspartnere på godt og vondt. Derfor er det viktig at vi får kun den informasjonen som er 
nødvendig for en fastlege.  

Avdelingssjef for prehospital avdeling, Merete Storli Tveit, møtte i saken.  

Drøfting i møtet:  
• Det er ikke lovpålagt å sende fastlegen kopi av ambulansejournal ved OPS  
• Det er ambulansepersonellet som er ansvarlig for pasienten og beslutningen om OPS 
• Ordningen har vart i flere år – den har ikke økt i omfang 
• Kopi av amb-journal må skrives ut av journal i ambulanse, sendes saksarkivet og scannes der før 

den kan sendes til fastlege enten elektronisk (PDF) eller i posten. Dette tar tid og kopien er oftest 
ikke fastlegen i hende før etter ca. 1 mnd. Formatet på denne oversendelsen gjør at den ikke går 
rett inn i fastlegens epj. og fastlegen må selv scanne inn dokumentet.  

• Hvis en slik orientering skal være relevant for fastlege, må fastlegen få denne i løpet av maks 1 
uke.  

• Pasienten får alltid en utskrift av ambulansejournalen på stedet 
• Det er ofte hensiktsmessig for ambulansepersonellet å konferere med fastlegen 
• Det er få andre steder i landet som har denne ordningen 
Anbefaling fra SUFF  
1. Der et ambulanseoppdrag ender med OPS og en lege ikke har vært inne og gjort en vurdering, 

ansees informasjon fra en slik tur som unødvendige helseopplysninger, som fastleger ikke er i 
behov av å motta.  

2. Dersom paramedic på stedet, eventuelt etter konferering med lege, mener at pasient er i behov 
av videre oppfølging av fastlege, er det viktig å presisere at pasienten informeres om å ta med 
seg sin utskrift fra ambulansejournal og kontakte egen fastlege.  

3. SUFF anbefaler at ordningen avsluttes 



 
 
Sak 10-22 Status «Arbeidsgruppe samhandling klinikk for psykisk 
helsevern og rus og fastleger» 
I forrige SUFF-møte nedsatte vi en arbeidsgruppe for å bedre samhandlingen mellom klinikk for 
psykisk helsevern og rus ved Sykehuset Østfold og fastlegene. Praksiskonsulentene ved sykehuset er 
fastlegenes representanter i dette arbeidet (se referatet her) 

Faglig samarbeidsutvalg (FSU) fikk informasjon om dette arbeidet i sitt møte den 16. juni og påpekte 
at samhandlingen med den øvrige psyk/rus-tjenesten i kommunen også må inngå i arbeidsgruppen 
forbedringsarbeid. 

Praksiskonsulentene vil i møtet gi en kort statusoppdatering og eventuelt be om råd om det videre 
arbeidet. Arbeidsgruppen har hatt ett møte (3.6.22) og avtalt nytt møte 23.9.22.  

Skriftlig status fra praksiskonsulentene 
Det har så langt vært avholdt et møte før ferien. Følgende punkter er satt opp til videre arbeid: 
• Henvisningskvaliteten fra fastlege. Bedring av kvalitet, unngå bestillingsverk (f.eks. PPT eller skole 
ønsker at barnet kommer til BUP) 
Hva kan bedre henvisningskvaliteten? (tilbakemelding til henviser, info til fastlege, 
konfereringstelefon) 
• Epikriser. Konkrete tilbakemeldinger om hva som skal følges opp av fastlege. Hva bør en epikrise 
inneholde? 
• Dialogmeldinger. Hvordan kan det benyttes på en best mulig måte. 
• Hvordan benyttes kriseplaner? Hvordan er dialogen mellom legevaktslege som legger inn pas og 
fastlege. 
Det foreslås å dele arbeidet videre inn i 3 deler: 
• Veien inn: Veien inn akutt. Veien inn poliklinisk. Henvisningskvalitet, dialog, konferering, 
kriseplaner, ambulant team og inntaksvurderinger 
• Under behandling: samarbeidsmøter, dialogmeldinger 
• Veien ut: epikriser, kriseplaner, samarbeidsmøter. 
 
Plan for videre arbeid: 
Gruppen starter arbeidet med Inntaksløpet og går i dybden med det. Ser på statistikk for 
innleggelser, tidspunkt og sted (legevakt/fastlege). Kvalitet på henvisninger. Effekten av akutt team. 
Praksiskonsulentene fordeler seg og oppretter kontakt med hver avdelingssjef. 6 avdelinger: DPS, 
BUPP, TSB og Døgnområder. 
Avdelingene rapporterer tall og statistikk for datoer og tidspunkt for innleggelser. Og ellers relevant 
statistikk og informasjon knyttet til innleggelser. 
Fordelingen av PKO-kontakter mellom de ulike avdelingene hvor det i løpet av august og september 
vil avholdes nye møter. 
 
 
 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-m%C3%B8te%2020220513.pdf


 
 
Ambulante akutteam fra sykehuset på legevakt: 
Hvordan skal ambulant akutteam implementeres på legevakt? Juridisk og praktisk? Hvem har 
ansvaret og hvordan skal flyten være? 
Skal legevaktslege først vurdere pasient, så akutt team og tilbake til legevaktslege? Hva om det 
oppstår faglig uenighet? 
Hva ønsker man å oppnå med ordningen? 
 
-Til drøfting i dagens møte: 
a) Skal kommunene inkluderes i arbeidsgruppen? Kommunene er også en svært viktig aktør i 
samhandlingen for psykisk syke pasienter. 
b) Andre forslag/innspill til forbedringspunkter 

 
Drøfting i møtet:  
• Klinikk for psykisk helse og rus er svært imøtekommende og løsningsorienterte og det er et godt 

samarbeidsklima  
• Dette er et stort arbeid som må stykkes opp slik at det blir håndterbart 
• Dette arbeidet er spisset mot det praktiske samarbeidet mellom sykehuset og fastleger og det er 

mest hensiktsmessig at disse gjennomgår arbeidspunktene og finner løsningsforslag før den 
øvrige kommunale helsetjenesten koples på i etterkant.  
Løsningsforslag for praktisk samarbeidsutfordringer kan derfor, i første omgang, ikke inneholde 
endringer som berører den kommunale helsetjenesten. 
 

Anbefaling fra SUFF 
1. SUFF takker for god redegjørelse fra dette viktige arbeidet og støtter arbeidsform og plan for det 

videre arbeidet 
2. SUFF ønsker at gode løsninger for forbedring av samarbeidet fortløpende / raskt kan testes ut og 

at man så evaluerer løsningene etter forholdsvis kort tid.  
 
Sak 11-22 Informasjon om mammografi - orienteringssak 
Bakgrunn: Dette var en forespørsel i forrige SUFF-møte (4.3.22): Fastlegene vil gjerne ha beskjed når 
pasientene har vært til mammografi / er i oppfølgingsløp der. Kan dette tas opp med avdeling for 
bildediagnostikk? 

Svaret fra avdeling for bildediagnostikk var: Kreftregisteret har ansvar for utsendelse av invitasjons- 
og svarbrev til kvinnene i Mammografiprogrammet. Screeningresultatet er ikke registrert i vårt 
radiologiske informasjonssystem, og vi har dessverre ikke mulighet til å sende ut svar til fastleger. 

SUFF ønsker at kreftregisteret kontaktes for å sjekke muligheter for at de kan holde fastlegene 
oppdatert på screening og oppfølging.  
Det er videre ønskelig å invitere ansvarlig for oppfølging av mammografi / brystkreft i kirurgisk 
avdeling til SUFF for informasjon om denne oppfølgingen. 

Det ble sendt e-post til kreftregisteret om saken 22.6.22 og her er svaret: 



 
 
«Hittil har ikke våre datasystem tilgang til fastlegeinfo eller kan sende kopi av negative svarbrev til 
kvinnenes fastleger (hverken fysisk eller digitalt) 

Det vil kreve kobling/oversikt over den enkeltes fastlege. Men ved en fremtidig kobling mot 
HelseNorge eller andre digitale plattformer kan screeninghistorikk (opplysninger om invitasjoner og 
screeningresultater) tilgjengeliggjøres for både kvinner og fastleger. 

Foreløpig er en kobling mot HelseNorge eventuelt andre digitale plattformer kun på 
planleggingsstadiet og mere resurser må på plass.   

Dersom en kvinne selekteres og skal følges opp med eventuelle etterundersøkelse da er det sykehuset 
som sender kvinnen brev/svar» 

Beslutning i SUFF 
Samhandlingsutvalg for fastleger tar svaret fra Kreftregisteret til etterretning 

Sak 12-22 Oppfølgingssak – ny epikrisemal - orientering 
Bakgrunn: På initiativ fra administrativt samarbeidsutvalg ble det våren 2018 satt ned en 
arbeidsgruppe med tanke på å forbedre epikrisekvaliteten for medisinske avdelinger. Gruppen besto 
av representanter for fastleger, sykehjem/helsehusleger og sykehusleger, med avd. sjef Odd Helge 
Hunderi som leder.  

Etter flere møter, og høringsrunder, ble det vedtatt en ny mal for epikrise-utforming. Denne malen 
skulle bidra til at epikrisen «spisses» opp mot viktige problemstillinger for pasienten i 
utskrivningssituasjonen, samt planer for oppfølging og tydelig beskjed til fastlege. 

Ny mal ble satt i utprøving i avdeling for akuttgeriatri.  

Malen er tatt i bruk i de fleste avdelinger i klinikk for medisin selv om den endelige evalueringer har 
blitt utsatt pga av pandemi m.m. og fastlegene i SUFF og PKO gir tilbakemelding om at epikrisene har 
blitt mye bedre og er gjennomgående gode. 

Aktuelt: Malen er nå formelt besluttet brukt i klinikk for medisin og klinikk for kirurgi, kvinneklinikken 
og kreftavdelingen vurderer også bruken av denne. 



 
 
Spørsmål: Er det aktuelt med revisjon av denne malen?

 

Vurdering av praksiskonsulentene 
PKO anser at den nye malen er god og informativ og foreløpig er det ikke i behov for revidering. 

 

Beslutning i SUFF 
Samhandlingsutvalg for fastleger tar saken til orientering 

 

Sak 13-22 Utnevning av fastlege til prosjektdeltakelse i prosjekt 
«Pakkeforløp overdose og akutt TSB» 
Det har kommet forespørsel fra prosjekt «Forslag til organisering av pakkeforløp overdose, stedlig 
vurderingsteam TSB og nasjonal alkoholstrategi», om fastlegedeltakelse i delprosjekt «Pakkeforløp 
overdose, akutt-TSB 

Det er Samhandlingsutvalg for fastleger som peker ut fastleger til deltakelse i slike 
samhandlingsprosjekter. Dere ser av vedleggene at det meste av oppgaver o.l. ligger på TSB, men 
kommunehelsetjenesten inkl. fastleger er viktig for helheten. 

Prosjektet ønsker deltakelse av en fastlege som tar legevakter og har interesse for dette feltet. 

Prosjektoppstart er tidlig i oktober og SUFF må utpeke en fastlege, som har sagt seg villig til å delta, i 
dagens møte (jf. E-post fra meg 2.9.22) 

Vedlegg: Styringsdokument og mandat for prosjektet 

Drøfting:  
• Fastlege Line Brekke ved Legene i Nygaardsgata har erfaring fra og interesse for dette feltet og 

ønsker å delta i arbeidet.  
• Hun vil være en utmerket representant for fastlegene  



 
 
Beslutning i SUFF 
Line Brekke utnevnes som fastlegerepresentant til prosjekt «Pakkeforløp overdose og akutt TSB»  

Sak 14-22 Hvordan fungerer bruk av dialogmelding meldinger? 
Innmeldt av praksiskonsulentene 
a) hvordan opplever sykehuset bruken av disse? 
b) hva tenker fastlegene i SUFF? 
c) PKO erfarer at bruken av dialogmeldinger er forskjellig fra avdeling til avdeling. Er kjøreregler for 
bruk av dialogmeldinger i SØ godt nok kjent? 
 
E-meldingsansvarlig ved Sykehuset Østfold, Jon-Espen Sjøstrøm, inviteres til møtet 
 
Drøfting: 

• Det er stor bruk av dialogmeldinger mellom fastleger og sykehusets avdelinger 
• Oftest får fastleger raske og gode svar og det er ofte stor læringsverdi i disse meldingen 
• Hvis fastleger ønsker at meldingen skal gå til en navngitt person på en avdeling: Skriv dette 

innledningsvis i meldingen (Til dr. …) 
• Alle sykehusets avdeling er med i ordningen og har tatt den i bruk, men det er fremdeles 

avdelinger som ikke svarer ut dialogmeldinger like hyppig og like raskt som forutsatt. 
• Sykehuset opplever at enkelte fastleger bruker dialogmelding som henvisning. Det skal ikke 

gjøres fordi disse kommer i feil arbeidsflyt og skaper krøll i systemet. 
• Er det en ide å lage en «Ofte stilte spørsmålsliste» ut fra de henvendelsene som kommer i 

dialogmeldinger? 
• Det bør informeres i neste For Fastleger om bruken av dialogmeldinger 
• Det ligger informasjon om bruken av dialogmeldinger på sykehusets hjemmeside Digital 

samhandling - Sykehuset Østfold (sykehuset-ostfold.no), men her er noen viktige punkter: 
o Forventet svartid: 3 – 5 dager 
o Dialogmeldinger skal primært benyttes fra en henvisning er mottatt og inntil 12 

måneder etter siste kontakt i SØ, 
o Det er ikke mulig å sende dialogmelding med vedlegg til helseforetaket 
o Forespørsel brukes som innledning til dialog. 

 Adresseres til aktuelt helsehjelpsområde. 
 Start meldingen med navn på mottaker (person) dersom det er tilgjengelig. 

o Svar på forespørsel brukes når man skal svare på mottatt dialogmelding. 
 
Retningslinjer for innhold 

• vær konsis og konkret, og vurder ordlyd da dokumentet ligger i pasientens journal 
• unngå forkortelser og vanskelige medisinske termer 
• det er ikke nødvendig med navn på avsender og "høflighetsfraser" i selve meldingen 
• tydelige problemstillinger som er enkle å svare ut, og som ikke genererer nye 

spørsmål 
• ikke bland fagområder (f.eks. kirurgi og medisin) i samme melding. Opprett en 

melding pr. relevant mottaker. 
Skal ikke benyttes ved: 

https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/digital-samhandling
https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/digital-samhandling


 
 

• Øyeblikkelig hjelp avklaringer eller funn av alvorlig karakter - da må telefonkontakt 
benyttes 

• Lange faglige utredninger (som hører hjemme i andre typer journaldokumenter) 
• Generelle råd som ikke er aktuelle for behandlingsformål 
• Administrative diskusjoner som f.eks. arbeidsfordeling 

fastlege/sykehuslege/kommunehelsetjeneste 
• Dialogmeldinger skal kun ha 1 mottaker. Kopimottakere skal ikke benyttes. 
• Meldingstypen Avvik benyttes kun dersom dialogmeldingen er på feil pasient, sendt 

til feil mottaker, eller hvis innholdet ikke er i tråd med kjørereglene. 

Eventuelt  
1. Rekruttering til fastlegestillinger er pt. problematisk og studenter (LIS) søker ikke til 

allmennpraksis. Hvordan «ansettes» disse?  
a. Sykehuset og kommunene har felles ansettelsesråd for LIS1.  LIS1 «ansettes» for 1,5 

år med ett år på sykehus først, før de har 6 mnd. i kommunen  
Et vedtak i Faglig samarbeidsutvalg nylig skal bidra til økt rekruttering til 
kommunehelsetjenesten inkl. fastlegestillinger. 
Et annet tiltak kan være at dersom en fastlege har student som man gjerne kan tenke seg 
som en framtidig kollega -opprett kontakt med kommunen mtp. sommerjobb og ev. andre 
rekrutteringstiltak. 

2. Sykehuset opplever nå at flere pasienter ikke har fastlege eller fastlegevikar. Det gir en 
bekymring hos klinikere på sykehuset med tanke på forsvarlig oppfølging etter 
sykehusopphold og man vet ikke hvor man skal sende epikrise. Hvordan kan dette løses? 

a. Kommunen må, samarbeid med sine fastleger, avtale hvordan dette kan håndteres 
b. Et forslag er å sende epikriser til en definert adresse i kommunen som igjen fordeler 

oppgaven videre etter avtale. Det vil også synliggjøre et udekket behov for forsvarlig 
oppfølging 

c. Østfold legeforening arbeider også med denne saken  
d. Guro Steine Letting er invitert av KS til en arbeidsgruppe som skal finne løsninger på 

denne problemstillingen   
 

Ref -Odd Petter  
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