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Sak 15-22 Samarbeid mellom AMK og fastlegene 
Bakgrunn: Fastlegekontorene opplever det som utfordrende å bestille ambulanse til 

fastlegekontorene.  



 
 
Det er ofte lang ventetid, utfordringer med tastemeny og kronglete mottak av ambulansebestilling 

hvor triageringen oppleves som rigid og unødvendig tidkrevende, hvor det kreves at “alle” målinger 

må tas ukritisk. Samtidig er ambulanse en begrenset ressurs og det er viktig at riktig transport velges 

til riktig pasient. 

Magnus Hjortdahl, Overlege ph.d., spesialist i allmennmedisin ved AMK – OUS deltok i møtet. Hans 

presentasjon sendes ut med referatet 

Drøfting i møtet:  

 Hvert legekontor får daglig levert pasienter på legekontoret med ambulanse. 
Befolkningen tar hyppigere kontakt med 113 enn tidligere. 

 Hver fastlege bestiller sjelden ambulanse – få ganger per måned. Det kan gå med mye tid 
til å håndtere akutte problemstillinger på ugunstige tidspunkter, få tak i sykehusspesialist 
og til slutt bestille transport. Fastlegenes frustrasjon er knyttet til endring i praksis som 
oppleves mer tungvint. 

 Det oppleves unødvendig å oppgi vitalia hos stabile pasienter og grønne turer. 
Informasjon om vitalia kan hjelpe AMK til å vurdere hastegrad og ev. bruk av 
pasientreiser.  

 Operatør følger sjekkliste og ber om vitalia. Legen kan være pragmatisk (estimerer 
verdier). Ved stabil pasient/grønn tur – kan helsesekretær ringe. 

 Utfordring at det er opptil 1,5 t ventetid på gule turer i Indre Østfold. Det oppleves utrygt 
å håndtere pasienten over lang tid. Kan ressursene koordineres bedre? 

 AMK opplever at det er mer bestilling av ambulanse fra fastleger, og at det er motstand 
mot å oppgi informasjon. 

 Hvordan fungerer pasientreiser i Østfold?  

 AMK har mål om at ambulanse også skal kunne bestilles elektronisk i fremtiden. 

 Informasjon til fastlegene: Forslag om å sende ut de viktigste opplysningene i 
miniatyrformat (visittkort/musematte). 

 Ønske om bedre tallgrunnlag. Hva skyldes overforbruket av ambulanse i Østfold? 
Befolkningen? Spesialisthelsetjenesten? Fastlegene? Dersom det er fastlegene – er det 
noen kommuner/kontorer som skiller seg ut? 

 Kompetanseheving av leger – lage miniforelesning som kan brukes i opplæring av nye 
leger 

 Kompetanseheving av hjelpepersonell – de er viktige kulturbærere. Kan Pasientreiser ta 
en ny rundtur? Ansvar: Volker 

 Informasjon til befolkningen 
 

Anbefaling fra SUFF 

I dag brukes ofte privat transport eller drosje på “gule” turer fra både legevakt og fastlegekontor, 

siden dette går raskere enn å bruke AMK. Dette kan være uheldig av hensyn til pasientsikkerhet. 

Bestillingssystemet er for rigid og bør forenkles. Systemet fremstår som tilpasset for AMK og ikke for 

bestiller. Dette bør sees på og tas opp til diskusjon/revisjon. 

  



 
 

Sak 16-22 Kopi av ambulansejournal – oppfølging - til info 
I forrige SUFF-møte ga utvalget denne anbefalingen:  

1. Der et ambulanseoppdrag ender med OPS (Ordnet på stedet) 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 
 

Til informasjon i dagens møte: Prehospital avdeling valgte å følge råd fra Samhandlingsutvalg for 

fastleger og terminerer ordningen med å sende kopi av ambulansejournal til fastleger ved OPS. 

Sak 17-22 - Møteplan 2023 
Fredager kl. 13-15 rom 122 – Admin-bygget Kalnes 

 3. mars 

 12. mai 

 15. september 

 1. desember 
 

Sak 18-22 Status «Arbeidsgruppe samhandling klinikk for psykisk 

helsevern og rus og fastleger» 
Arbeidsgruppen ble nedsatt av SUFF 13.5.22, 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) 

Praksiskonsulentene vil i møtet gi en kort statusoppdatering og eventuelt be om råd om det videre 

arbeidet. Arbeidsgruppen har hatt tre møter (3.6.22, 23.9.22 og 18.11.22)  

Skriftlig status fra praksiskonsulentene 
Nytt møte psykisk helsevern ble avholdt 18.11.22. Gjennom høsten har PKO i tillegg deltatt i møter 

med de ulike DPS-ene. Dette har vært konstruktive møter. Vi har forsøkt å kartlegge ulike utfordringer 

i samhandlingen.  

Bl.a. har vi sett at ⅔ av alle ø-hjelps innleggelser skjer fra legevakt. Vi har anbefalt at dette spilles inn 

for UFAB. Vi har også sett på muligheter for at krise- og behandlingsplaner gjøres tilgjengelig for alle 

aktuelle legevakter. Det er også behov for å styrke kompetansen på legevakt forslagsvis via 

kursserier. 

Hvor står vi? 

Henvisningskvaliteten kan bli bedre, fastlegene bør kjenne bedre til lokale kommunale tilbud før 

henvisning vurderes. Dialogmeldinger er et godt verktøy for å innhente komplementerende 

opplysninger istedenfor å foreta en avvisning. 

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


 
 
Fastlegene savner konkrete planer ved utskrivelse, råd ved forverring og klare tiltakspakker.  Vi har 

foreslått at det etableres en egen rubrikk i epikriser med “beskjed til fastlege” etter mal fra 

somatikken. 

PKO vil fortsette runden rundt på DPS, BUPP og TSB på besøk. Primærfokus henvisning kvalitet og 

epikriser. 

Nytt felles møte planlagt 3.mars 2023. 

 

Drøfting i møtet:  

- Ønske om mer dialog mellom fastlege og sykehusspesialist når pasienter er lagt inn (igjen). Kunne 
legen sendt e-konsultasjon/e-dialog til fastlege for å innhente informasjon? Mer 
samarbeidsmøter? 

- DPS Halden var på tilbudssiden når det gjelder felleskonsultasjoner på legekontoret 
- Ambulante team har ulik praksis for bemanning og organisering. I søndre del av fylket følges 

pasienten opp over noe tid, men det tilbys ikke i nordre del. Et eksempel: Fastlege melder dårlig 
pasient til ambulant team, som avviser pasienten. Pasienten blir deretter innlagt KAD og senere 
overført til DPS.  

- Kommunale psykiatritjenester har dårlig kapasitet og lang ventetid 
- Hvorfor henvises så mange fra legevakt? Er det fordi de ikke har fått time på dagtid? Eller fordi 

de blir dårlige utenom ordinær arbeidstid. Gjengangerne har gjerne vært i kontakt med mange 
instanser på dagtid.  

- Kommuneoverlege kan begjære innleggelse. Ved utskrivelse etter kort tid (0-1 døgn) kan 
kommuneoverlegen klage med oppsettende virkning frem til kontrollkommisjonen har vurdert 
saken. Dette kan være nyttig i saker der det er åpenbart at pasienten trenger innleggelse. 

 

Anbefaling fra SUFF 

- Samhandlingslegene tar med seg de innspillene fra møtet i det videre arbeidet 
- Det er et ønske om samhandlingslege fra Mosseregionen 
- SØ burde vært representert med både somatikk og psykiatri i SUFF 
 

Sak 19-22 Overvektspoliklinikken og forskriving av resepter hos fastlegen  

Innmeldt fra fastlege 
Bakgrunn: «Overvektspoliklinikken har begynt å praktisere at pasienter i behandlingsforløp, med 
fortløpende blodprøvekontroller, vektkontroller, sykepleier- og legekontrollene skal kontakte fastlege 
for resept på Saxenda. Dette bryter med god samhandling og prinsipper for effektive pasientforløp. 
Ble angitt av min pasient at det var slik «alle» pasientene hadde det og at det var grunnet dårlig 
legekapasitet på sykehuset. Fastlegekapasiteten er som kjent ikke bedre og vi kan derfor ikke påta oss 
andres arbeidsoppgaver i tillegg». 

Svar fra Overvektspoliklinikken (OVP): Poliklinikken informerer pasienter på startkurs at dette er 

legemidler som alle leger kan i teorien skrive ut, og at vi vurderer gjerne indikasjon for oppstart hos 

oss, men at de da må belage seg på lengre ventetid hos lege for time til dette, ikke bare for å skrive 

resept, men for å sjekke at de faktisk har ellers gjort tiltak for å gå ned i vekt. Dersom vi under 

forløpet ser indikasjon for legemiddel behandling tar sykepleier første kontrollen, sjekker at måltider 



 
 
er på plass, ev andre sykdommer som er kontraindikasjoner for oppstart og ber de ta prøver, før de så 

settes opp til lege for vurdering/resepter/gjennom gang av bivirkninger etc.  

Dersom pasient ønsker raskere vurdering for oppstart enn det vi kan tilby kan de oppsøke FL for dette.  

 Allerede på tverrfag vurderer vi indikasjon/kontraindikasjon for legemiddel, ev hvilket som er aktuelt, 

og dersom pas. ytrer ønske om å prøve lager vi en plan for dette som vi har med i notatet slik at det 

skal kunne gå raskere hos oss og også for at ev fastlege kan bruke vår vurdering hvis pasient 

oppsøker FL for oppstart før vi egentlig har vurdert det hensiktsmessig å starte opp. Under for 

eksempel startkurs på 10 uker har ikke pasientene andre timer på OVP, og da er det flere som 

oppsøker fastlege heller enn å vente på time hos lege OVP for vurdering. Mange er utålmodige.   

Ventetiden for slike timer for vurdering er nå på flere mnd.  

Dersom vi sier at pasient bør starte med legemiddelbehandling, vil vi selvsagt stå for resept og 

oppfølging!  

 

Drøfting fra PKO: 

Vi er prinsipielt uenige i at pasienter som er i et behandlingsløp i SØ skal oppsøker fastlege for å få 

foreskrevet medikasjon som er anbefalt fra behandlende lege i SØ. Ref. samhandlingsavtalen. 

Overvektsbehandling er derimot noe som alle fastleger kan vurdere å starte og gjennomføre på egen 

hånd. Her vil mysimba og saxenda være naturlige behandlingsalternativer, men etter fastlegens egen 

vurdering. 

 

Anbefaling fra SUFF 

Poliklinikken skriver resepter når pasienten er i behandlingsforløp der slik OVP skisserer at de gjør. 

Fastlegene skriver resepter når de starter og gjennomfører behandlinger. 

 

Sak 20-22 EKG på fastlegekontoret eller på DPS? 

Innmeldt fra fastlege 
Bakgrunn: «Når DPS finner indikasjon for EKG f.eks i forbindelse med oppstart av medisiner, henviser 
de til fastlege. Gjerne i en bisetning i et notat, som vi da må følge opp. Her bør man kunne løse dette 
med intern henvisning for EKG innad på sykehuset, slik andre avdelinger samhandler internt, f.eks. 
revma/lunge med spirometri etc». 
 

 

 



 
 
Drøfting fra PKO: 

Retningslinjene sier at EKG og blodprøver skal være tatt før henvisning til BUPP og DPS ved spørsmål 

om ADHD. Prinsipielt mener vi at nødvendige kontroller under behandlingsløp i 

spesialisthelsetjenesten bør utføres av spesialisthelsetjenesten. 

P.t er EKG mangelvare på de ulike DPS-ene. Når EKG er en nødvendig kontrollundersøkelse i et 

behandlingsløp mener vi at DPS-ene også bør ha utstyr og kompetanse til å ta og tolke EKG.  

 

Anbefaling fra SUFF 

 Hovedregelen er at i et behandlingsforløp i spesialisthelsetjenesten er undersøkelsene 
spesialisthelsetjenesten sitt ansvar. DPS-ene bør ha utstyr og kompetanse til å ta og tolke EKG. 

 Fastlegen tar EKG som del av henvisning – og når det er del av kontrollene. Fastlegen trenger 
informasjon om hvilke effekter man skal se etter på EKG. 

Sak 21-22 Utnevning av fastlege til deltakelse i arbeidsgruppe for 

«Fremtidens legevakt i Østfold».  
Arbeidet er initiert av Strategisk samarbeidsutvalg (SSU). 

Mandat: Fremtidens legevakt i Østfold 
Østfold har i dag fem interkommunale legevakter. Befolkningsgrunnlaget er ca. 320 000.  SSU ønsker 
å nedsette en arbeidsgruppe for å vurdere om en sammenslåing av en eller flere legevakter kan føre 
til en mer bærekraftig tjeneste. Arbeidsgruppen skal se på fordeler og ulemper ved ulike alternativer. 
Momenter som skal vurderes: Geografisk avstand - fagmiljø - rekruttering - effektiv drift - 
konsekvenser for andre tjenester - konsekvenser for innbyggerne 
  
Alternativer: 

0. Dagens situasjon med fem legevakter 
1. En felles legevakt  
2. Tre legevakter (Mosseregionen / Indre Østfold / Søndre Østfold) 
3. Samarbeid om: 

o Felles legevaktsentral 
o Felles nattlegevakt 
o Felles legevaktbiler 

 
Frist for arbeidet 1.2.23 (ønske om å legge frem resultatet i Partnerskapsmøte). 
Det kan være hensiktsmessig med fastleger fra to forskjellige legevaktregioner. 

Drøfting i møtet:  

 Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har bestemt at arbeidet skal gjøres av Utvalg for 
akuttberedskap (UFAB), supplert med fastleger og kommuneoverlege. 
 



 
 

Beslutning i SUFF 

SUFF utnevner fastlegene Golbon Sabrzadeh og Jens Lind Larsen som fastlegenes representanter inn i 

dette utvalget. 

Sak 22-22 Utnevning av fastlege til deltakelse i revisjon av retningslinje 8 
Retningslinje 8 – samarbeid og svangerskap og barselomsorg ble revidert i mars 2021. 

Der ble det pekt på behov for ytterligere satsing og samarbeid rundt de sårbare gravide / oppfølging 

av gravide og familier med risikofaktorer. Dette er en del av revisjonen som nå skal gjennomføres. 

 

Sammensetningen av utvalget som skal revidere retningslinjen 

Fra kommunene: Kommuneoverlege, SSU representant, leder av jordmortjeneste, jordmor, fastlege  

Fra sykehuset: Inntil fem representanter fra kvinneklinikken ved SØ - Avdelingssjef KK, Fagjordmor, 

representant fra poliklinikk, barnelege 

 

Beslutning i SUFF 

Samhandlingsutvalg for fastleger utnevner fastlege Karoline Lund som fastlegenes representant inn i 

dette utvalget 

Sak 23-22 – Diabetes 2 – samarbeid og oppgavedeling 
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) ønsker at Helsefellesskapet skal gjøre en innsats for forebygging og 
bedre behandling av diabetes type 2. Nye anslag for forekomsten av diabetes viser at nesten 300 000 
nordmenn har diabetes. I tillegg antas at ca. 60 000 personer har udiagnostisert diabetes. Forekomst 
varierer sterkt med risikofaktorer som økende alder og økende kroppsmasseindeks. Hvor mange har 
diabetes i Norge i 2020? | Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no) 

Forekomsten i Østfold (anslag - ca. 6 % av befolkningen) 
Diabetes type 1 - 1800 personer 
Diabetes type 2 - 16 000 personer  

  
Nasjonal veileder beskriver behandlingsansvar og samhandling ved diabetes: 

 Det foreslås at personer med høy risiko for å få diabetes tilbys strukturert, intensiv 
livsstilsintervensjon og får målt HbA1c hos fastlege en gang i året. 

 Pasienter med diabetes type 1 bør tilbys tverrfaglig oppfølging av i spesialisthelsetjenesten. 
Oppfølging må tilpasses den enkeltes behov, men minst én konsultasjon per år. 

 Oppfølging og behandling av pasienter med diabetes type 2 foregår som hovedregel hos 
fastlegen. Pasienter med dårlig blodglukosekontroll eller kompliserende tilleggs-sykdom bør 
henvises til det tverrfaglige kompetanseteamet (diabetesteam) i spesialisthelsetjenesten (jf. 
Prioriteringsveilederen i Endokrinologi og endokrinkirurgi). 

 Barn og unge under 18 år med diabetes følges opp og behandles på barneavdelinger. 
  

Oppfølging, utredning og organisering av diabetesomsorgen - Helsedirektoratet 

Sykehuset ved klinikk for medisin planlegger for denne satsningen. Muntlig ved Volker Solyga. 

I dagens møte: Det ønskes innspill fra fastlegene på hvordan vi sammen kan forbedre forebygging 
og behandling av diabetes type 2. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftidsskriftet.no%2F2020%2F11%2Fkronikk%2Fhvor-mange-har-diabetes-i-norge-i-2020&data=05%7C01%7C%7C413fdc59df7e4ae1e02b08dac89598f1%7Cfe3d63540e954a0291539c29c676c52a%7C0%7C0%7C638042842080328150%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7CX8JVR7AtiZWkADnxWif1%2Fd65lvWyW6HYqqIyxC0sg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftidsskriftet.no%2F2020%2F11%2Fkronikk%2Fhvor-mange-har-diabetes-i-norge-i-2020&data=05%7C01%7C%7C413fdc59df7e4ae1e02b08dac89598f1%7Cfe3d63540e954a0291539c29c676c52a%7C0%7C0%7C638042842080328150%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7CX8JVR7AtiZWkADnxWif1%2Fd65lvWyW6HYqqIyxC0sg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.helsedirektoratet.no%2Fretningslinjer%2Fdiabetes%2Foppfolging-utredning-og-organisering-av-diabetesomsorgen%23behandlingsansvar-og-samhandling-ved-diabetes-praktisk&data=05%7C01%7C%7C413fdc59df7e4ae1e02b08dac89598f1%7Cfe3d63540e954a0291539c29c676c52a%7C0%7C0%7C638042842080328150%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TEZJfjqb7GtRVI4d0o%2BxXyDJv309SWW3j8VuBzOW%2BGs%3D&reserved=0


 
 

Drøfting i møtet:  

 Endokrinologisk poliklinikk ønsker at flere fastleger tar i bruk Noklus diabetesskjema. 

 Det er god oppfølging av DM1 i Østfold, men vi har mye å hente på bedre oppfølging av DM2. 

 Noen spesialister i SØ har diskutert om man burde hatt en annen oppfølging av DM2-pasienter, 
for eksempel med screening for komplikasjoner og tidligere intervensjon. Viktig å få med innspill 
fra fastleger. 

 Forebyggende helsearbeid – folkeopplysning – ernæring  

 Er det mulig å finne tall på hvor mange DM2-pasienter som går til fastlegen årlig 

 Compliance er krevende for noen pasientgrupper. Når vi de pasientene som vi ønsker å 
oppdage? 
 

Anbefaling fra SUFF 

Det er ønske om å forbedre diagnostikk og behandling av diabetes. SØ jobber videre med å etablere 

et prosjekt der fastleger vil bli involvert. 

Eventuelt  
Fastlegeportalen ble lagt ned 1.12.22  

Sykehusets hjemmeside er laget for pasient / pårørende / befolkning og er ikke ment for 

helsepersonell / samhandling og støtter ikke f.eks. filmer. Hjemmesiden er derfor ikke et fullgodt 

alternativ til Fastlegeportalen  

Henvisningsmaler (jf. sykehusets plikt til å tilrettelegge / bidra til bedre henvisningspraksis), kursinfo 

og -påmelding, kompetansemateriell (filmer/prosedyrer), arkiv For Fastleger + annen informasjon, vil 

nå bli lagt på Kompetansebroen Østfold –legesiden. som et prosjekt - det kan komme andre løsninger 

i framtiden. 

Kapasitetsprogrammet i SØ har invitert samhandlingssjef for kommunene til et møte 5/12 om bruk 

av teknologi i kommunehelsetjenesten og hvordan SØ kan bidra til denne utviklingen. Dette kan være 

tilgang til DIPS og EKG i legevakt, videokonferanse sykehjem osv.  

Hvilke ønsker har fastlegene?  

DIPS interactor har blitt mye bedre. Ønske om å kunne sende EKG fra legevakt til sykehus – og tilgang 

til DIPS på legevakt. Ønske om at fastlegene kunne fått tilgang til løsninger for videokonsultasjoner. 

 

Referent Guro 

 

 

https://www.kompetansebroen.no/article/medisin?o=ostfold

