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         28.september 2022 

 

 

Høring - Nasjonal mal for klinisk rettsmedisinsk legeerklæring fra 

overgrepsmottak  

  

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) har sendt «Nasjonal mal for klinisk 

rettsmedisinsk legeerklæring fra overgrepsmottak» på høring. NKLM opplyser at malen for 

klinisk rettsmedisinsk legeerklæring er ment å være anbefalt format, men vil kunne trenge 

enkelte lokale tilpasninger. Den foreligger i to versjoner: (1) et tradisjonelt rettsmedisinsk 

oppsett med alle vurderinger og konklusjoner samlet til slutt, samt (2) et alternativt oppsett 

med vurderinger og konklusjoner fortløpende. NKLM skriver også at veiledningen med 

eksempler er ment å være et hjelpemiddel i opplæringsøyemed for helsepersonell som skal 

dokumentere og gjøre vurderingene i en legeerklæring.  

 

NKLM ønsker særlig tilbakemelding på:  

• Er malen forståelig, anvendelig, oversiktlig og relevant?  

• Er det vesentlige forskjeller mht. anvendelighet, oversiktlighet og relevans 

mellom de to foreslåtte oppsettene? Er det noe som mangler?  

• Foreligger det praktiske utfordringer mht. elektroniske journalsystem, 

integrasjon av malen på sikkert område, lagring av fotografier etc.?  

 

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) har sett på begge malene. De fremstår anvendelige 

og relevante.  

Det vurderes ikke å være noen vesentlige mangler eller forskjell på de ulike oppsettene. 

Veiledningene er tydelige.  

 

Det vil nok være praktiske utfordringer med tanke på elektroniske journalsystem. Dette vil nok 

best avklares med direkte kontakt til overgrepsmottakene, da det er ulike systemer som brukes 

ulike steder. Det vi vet er at EPJ ikke har så god funksjonalitet for erklæringer som man jobber 

med over tid og som ofte flere leger samarbeider om. Det er også en utfordring at fotografier 



Norsk forening for allmennmedisin • Fagmedisinsk forening i Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • 0107 Oslo 
Telefon 23 10 90 00 • e-post: nfa@nfa.legeforeningen.no • www.legeforeningen.no/nfa 

tas med kamera, og man må finne en løsning for å lagre disse sikkert. Oppbevaring utenfor EPJ 

krever egne sikkerhetstiltak og man vil ofte ikke ha mulighet til f.eks. å logge innsyn slik EPJ 

gjør. Oppbevaring innenfor EPJ bør forutsette spesiell innsynssikring av rettsmedisinske foto, 

fordi konsekvensen av lekkasje er spesielt store.  

 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Marte Kvittum Tangen    Katrine Prydz    

leder       styremedlem    

         


