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Henvisning, epikrise, 

medikamentliste
Kjernen i kommunikasjonen mellom de ulike nivåene



Henvisninger og epikriser
Neverending story…..

 Unødvendige henvisninger?

 Dårlige henvisninger?

 Interne henvisninger i sykehuset eller fra sykehus til sykehus, eller skal alt gå 

via fastlege? 

 Dårlige epikriser?

 Epikriser som kommer for sent?



Den gode henvisning



Krav til henvisninger

 Kan det stilles krav?

 Kan pasienter avvises hvis henvisning er ufullstendig?

 Når skal vi henvise

 Hvor skal vi henvise

 Hva skal henvisning inneholde?



Veileder for henvisninger til 

spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet 2014 –
bilde 1

 Vurderingen i spesialisthelsetjenesten skal skje på grunnlag av henvisningen. 

Det er derfor viktig at henvisningen inneholder opplysninger som legen som 

vurderer henvisningen trenger for å vurdere om pasienten har rett til 

nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten og hvor mye det eventuelt 

haster (fristfastsettelse)

 Henvisninger som er mangelfulle kan ikke returneres til henvisende instans 

uten vurdering. Kravet til faglig forsvarlig virksomhet kan tilsi at den som 

vurderer henvisningen bør ta kontakt med pasient eller henviser for 

tilleggsopplysninger. Hvis dette ikke er mulig, må henvisningen uansett 

vurderes. Usikkerhet om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp i 

spesialisthelsetjenesten vil kunne bety at pasienten gis rett for å unngå at 

pasienten blir den skadelidende part. I etterkant bør spesialisthelsetjenesten 

ta kontakt med henviser for veiledning.



Veileder for henvisninger til 

spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet 2014 –
bilde 2

 Henvisningsveilederen skal bidra til at nødvendig informasjon er oppgitt i 

henvisningen til å sikre at pasienten i møte med spesialisthelsetjenesten 

møter et best mulig planlagt forløp.

 Prioriteringsveilederen har status som faglig veileder og er, som 

Helsedirektoratets øvrige veiledere, ikke bindende for tjenesteyteren. 

Henvisningsveilederen beskriver imidlertid nasjonale helsemyndigheters 

oppfatning av god faglig praksis.



Henvisninger generelt
Alle henvisninger bør inneholde følgende elementer: 

 Aktuell sykehistorie

 Relevante tidligere og nåværende sykdommer

 Kliniske funn

 Resultater av relevante tilleggsundersøkelser (lab, rtg)

 Oppdatert medikamentoversikt

 Kritisk informasjon/ CAVE

(Ved bruk av malen «den gode henvisning» som er integrert i de (fleste) elektroniske 
pasientjournalsystemene er overnevnte punkter dekket)

 Ved henvisning av barn eller av pasienter uten samtykkekompetanse -
kontaktinformasjon til foresatte

 Eventuelt tolkebehov



Henvisninger psykiatri

 Samme som «generelt» pluss:

 Tidligere psykiatrisk sykehistorie og evt tidligere behandling

 Rusanamnese

 Funksjonsnivå sosialt/ familiært/ arbeidsliv

 Omsorg for barn



Henvisninger - fallgruber

 Medikamentliste kopieres inn automatisk og er ikke oppdatert

 Diagnose kopieres inn automatisk, pasient var til fastlegen for flere 

problemstillinger og henvisningsdiagnose stemmer ikke m problemstilling. 

 Ex henv ØNH med D: Hypertensjon

 Henviser «på bestilling»

 Pas har hørt at det er kommet hudlege til byen og ønsker henvisning av eksem som 

i alle år har vært fulgt opp av fastlege

 Henvisning av barn eller av ikke samtykkekompetente – uten tlf nr eller navn 

til foresatte

 OBS henvisningen kan leses av pasienten ved innlogging på «Min Helse»



Sjekklister for bedre henvisninger – forskning 

Elektronisk beslutningsstøtte EBS

 Sigrun Losada Eskeland (disputas OUS des 17): elektroniske sjekklister i FLs
journalsystem (elektronisk beslutningsstøtte, EBS) kan gi bedre henvisninger

 Sjekklister gir bedre kvalitet på henvisninger

 Henvisning etter retn.linjer gir økt treffsikkerhet ift funn av sykdom

 Fagområde fordøyelsessykdommer – hos pas som oppfylte satte kriterier for henv til 
koloskopi fant man sykdom 3 ganger oftere enn hos pas som ikke var oppfylte kriterier 
men likevel var henvist

 Studie v Haukeland (publ i Scandinavian Journal og Primary Care): 

 2400 pas henv til lungelege av 210 FL. 93 av FL hadde fått implementert EBS i journal. 
Signifikant bedre kvalitet på henv fra dem som brukte EBS, og sykehuslegen brukte 
mindre tid på å vurder disse henvisningene kontra de uten EBS

 Hvorfor er dette ikke implementert i våre journalsystemer? Systemet finnes jo????

 MEN – hvor mange m sykdom oversees hvis vi blir slaver av retningslinjer???



Tenkeoppgave –

dine 5 siste henvisninger

 HVA henviste du? 

 HVORFOR henviste du?

 Kontrollerte du mot pasientens egne opplysninger og/ eller andre kilder om 

medisinlisten var korrekt?

 Inneholdt henvisningen nok opplysninger til at du forventer mottakende 

instans kan gi vurdering og behandling til rett tid?

 Er du fornøyd med kvaliteten på henvisningen din? Er det noe du tenker burde 

vært bedre?

 Hvis du ikke er fornøyd – hva skal til for at du skal skrive bedre henvisninger?



Den gode epikrisen



Epikrise
Forskrift om pasientjournal § 9

 Ved utskrivning fra helseinstitusjon skal epikrise (sammenfatning av 

journalopplysninger) sendes det helsepersonell som trenger opplysningene 

for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølgning.

 Tilsvarende gjelder ved poliklinisk behandling eller behandling hos spesialist.

 Pasienten bør gis anledning til å opplyse hvem epikrise skal sendes til. Dersom 

annet ikke opplyses eller fremgår, sendes epikrise til innleggende/henvisende 

helsepersonell og pasientens faste lege.

 Epikrise skal sendes innen forsvarlig tid etter at helsehjelpen er avsluttet.

 I tjenesteavtalene kan det være spesifisert at epikrise skal følge pas v utskrivelse 

til kommunal pleie og omsorg. Sjekk deres lokale avtaler



HDIR: Medisinsk-faglig innhold i epikriser –

«Den gode epikrise» (utgitt 2002)  
- mal for epikrise

 Diagnose(r) og prosedyre(r)

 CAVE

 Årsak til innleggelse 

 Familie/sosialt 

 Tidligere sykdommer 

 Funn og undersøkelsesresultater 

 Forløp og behandling 

 Ubesvarte prøver 

 Funksjonsnivå/hjelpetiltak 

 Vurdering 

 Planer for videre oppfølging 

 Legemidler 

 Sykmelding 

 Informasjon til pasient/pårørende



Epikrisetid - HDIR

 Kvalitetsindikator som HFene måles på. 

 Definisjon av indikatoren: Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 1 

og 7 dager etter utskrivningsdato fra somatisk helsetjeneste i 

rapporteringsperioden

 Epikrisetid er et uttrykk for samhandling og kommunikasjon av relevant 

informasjon. Indikatoren er et effektivt mål på hvordan 

spesialisthelsetjenesten kommuniserer med henviser, øvrige tjenester og 

pasienten selv. 

 Men sier ikke noe om innholdet i epikrise. Er epikrisetid en kvalitetesindikator eller 

er det heller en effektivitetesindikator? Er de epikrisene som kommer raskt gode 

nok?



Epikrisen som verktøy

 Epikrise skal IKKE være en henvisning til fastlege. Ved behov for kontroll hos 

fastlege skal pasient selv (evt pårørende/ hjelpepersonell) informeres om at 

de må bestille seg kontrolltime

 Epikrise skal IKKE være en bestilling av oppgaver fastlegen skal gjøre (henvise 

hit eller dit, skrive resepter, skrive sykemld)

 Epikrise skal gi den informasjon som er nødvendig for at fastlege/ 

sykehjemslege /kommunal omsorgstjeneste skal kunne ivareta pasienten på 

best mulig måte etter utskrivelse. 

 Epikrise skal inneholde en KORREKT medikamentliste og angi 

medikamentendringer som er gjort og begrunnelser for dette



Epikrise avvik

Dårlige epikriser

 MELD FRA v manglende epikriser eller mangelfullt innhold i epikriser!

 «Den vet best hvor skoen trykker som har den på»

 Fastlegene vet best hva de trenger av informasjon i epikrisen for å gi pasienten 

best mulig videre oppfølging, da må vi si ifra hvis vi ikke får det vi trenger! 

 Avviksmelding er ikke for å ta noen men for å forbedre

 Bruk din lokale PKO, eller bli PKO selv, på den måten bidrar du til forbedring



Medikamentliste –
den viktigste men kanskje dårligste delen av både 

epikrisen og henvisningen?

 Legemiddelverket: 154 dødsfall direkte årsaket av legemiddelbivirkninger i 

2014

 Studie SIA (nå AHUS) 1994/95– gjennomgang av journaler samt obduksjon av 

700 døde – 135 døde pga medisinsk behandling, halvparten direkte årsaket, i 

halvparten var medikamenter sterkt medvirkende. Kun 8 av disse var 

opprinnelig meldt som legemiddelårsakede dødsfall! Overført til resten av 

landet: Anslagsvis 1500/år hvor legemiddel er direkte dødsårsak, 1500 hvor 

det er medvirkende årsak!

 Morten Finckenhagen, legemiddelverket/fastlege/ PKO: 1000 dødfall pr år, 11 

000 legemiddelskader under sykehusopphold (presentasjon Geilokurset 2015)



Samstemming legemiddellister

 Pasientsikkerhetsprogrammet «i trygge hender 24-7»

 Legemiddelgjennomgang ved inn- og utskrivelse av sykehus

 Legemiddelgjennomgang hos fastlege – OBS takst 2ld

 Samstemming innebærer ikke bare å kopiere liste fra siste epikrise, men også 

vurdering av indikasjon, dose og interaksjoner

 Helse Nord: Legemiddelmodulen i DIPS skal fra april 2018 tas i bruk på alle 

enheter!

 Regionalt prosjekt legemiddelsamstemming, felles prosedyrer hele Helse Nord







Medikamentliste – hvem har ansvar?

 Forskrift om legemiddelhåndtering § 5.Informasjon om legemiddelbruk: En 
oppdatert og samstemt liste over legemidler i bruk skal, i forståelse med 
pasienten, alltid følge pasienten ved skifte av omsorgsnivå.

 Korrekt medikamentliste INN til institusjon – ansvar fastlege /henviser

 Du er ikke fritatt for dette ansvaret selv om du har det travelt!

 Spesielt utfordrende på legevakt, men det er henvisende leges ansvar også der

 Korrekt medikamentliste UT fra institusjon (også fra sykehjem)  - utskrivende lege

 Poliklinisk – hvem har ansvar? Skal hjertespesialisten sende med pasient en 
oppdatert medikamentliste når han har endret en av pasientens 15 medisiner, eller 
skrive det i epikrise til fastlege?

 Multidose – fastlegens ansvar å oppdatere?

 Skal vi ta felles ansvar, eller skal vi fortsette å skylde på hverandre?



Samhandling 

henvisning – epikrise – medisinliste, hva velger vi – konflikt eller 

samarbeid??? 



PASIENTFORLØP
Gode pasientforløp

Oppfølging av kroniske pasienter

Ansvarsfordeling, samhandling og koordinator rolle



Pasientforløp

 Pakkeforløp kreft, nasjonalt: Fastlege/ annen henviser har på bakgrunn av 

symptomer og funn en »begrunnet mistanke om kreft». Pasienten henvises til 

pakkeforløp. Det er da klart beskrevet hva som skal skje med pasienten 

videre, dersom kreft verifiseres. 

 Det jobbes med å definere andre pasientforløp, ulikt i ulike helseforetak. Eks 

psykiatri, rus, KOLS

 Hvar er gode pasientforløp? Hva er dårlige? 

 Gir standardiserte forløp bedre pasientbehandling, eller mer byråkrati?

 Har vi rom for tilpassede løsninger for den enkelte pasient? Skal vi ha det?



Paseintforløp kasus 1

● Tilsynelatende frisk pasient,  kommer til helsekontroll.

● Høyt blodtrykk oppdages, andre risikofaktorer vurderes, behandling startes

● Pasient drar hjem med utskrevet e-resept og avtale om kontroll



Pasientforløp kasus 2

● Pasient med KOLS, 70 år, hittil levd greit med sin sykdom og 
fungert godt hjemme, kommer akutt til legevakt pga feber 
og tungpust, da vært sengeliggende i 4 dager, pårørende 
bekymret, sier de tør ikke ha han hjemme

● Forhøyet CRP og auskultasjonsfunn forenelig med pneumoni. 
Antibiotika po, sendes hjem

● Til fastlege 2 dager senere, elendig alm. tilstand, 
sengeliggende, tar til seg lite næring og væske. CRP er gått 
ned. Legger til prednisolon. Sendes hjem, avtale om kontroll 
neste dag

● Legevakt samme kveld pga dårlig almenntilstand, henvises 
sykehus for vurdering



Pasienforløp kasus 2 fortsatt
● I sykehus – rtg torax verifiserer pneumoni. Settes over på IV 

antibiotika, lett dehydrert, får IV væske. Videresendes etter 
avtale med legevaktslege til KAD-seng 

● Neste kveld – KAD kontakter legevakt pga økende tungpust. 
Rehenvises sykehus.

● Funn forenelig med hjertesvikt i tillegg til pneumoni og KOLS. 
Innlegges.

● Skrives ut hjem noen dager senere med endrede KOLS-
medisiner samt medisiner for hjertesvikt. Kommunal omsorg er 
varslet, hjemmesykepleien skal hjem til han samme dag og 
vurdere hjelpebehov

● Pas har multidose – hj.spl etterlyser ny med.liste fra Fastlege til apotek. 
Fastlege ikke til stede. Epikrise foreligger ikke. Har fått med.liste og 
resepter fra sykehus



Paseintforløp kasus 2 fortsatt

● 2 dager etter hjemkomst kontakter hj.spl fastlege. Pasienten har økende 
tungpust, hoster. Pas tas inn på time

● Pasient og pårørende sier han er dårligere nå enn før innleggelse

● Pas har med med. liste fra sykehus, fra apotek og fra fastlege, disse stemmer 
ikke overens. Har ikke fått hentet ut sine nye medisiner.

● Undersøkelse viser normal CRP, bløte knatrelyder basalt over lunger, piping.

● Forløpet har vært: legevaktslege 1 – fastlege – legevaktslege 2 –
sykehuslege(r) – KAD-lege – legevaktslege 3 – sykehuselege(r) –
hjemmesykepleie - fastlege

● Forslag? Ny henvisnig sykehus? KAD-seng? Nye medikamenter? Søke sykehjem? 
Hjem?



Pasientforløp kasus 3 forsatt

● Til fastlege neste dag. Ny EKG, normal. Risikofaktorer hjertesykdom –

hypertensjon, overvekt, røyking. Henvises til AKEG.

● Nevner også hoste- og slimplager over tid. Normal CRP. Ingen funn v 

auskultasjon.

● Pasient forhandler seg frem til økning av smertestillende.



Pasientforløp kasus 3 fortsatt

● Kommer igjen til fastlege uka etter us pga fortsatt smerter i bryst/ torax, ber 

om smertestillende og angstdempende.

● Pas tilbys henvisning smerteklinikk, er ikke interessert. Vil heller ikke ha SSRI, 

prøvd det før uten effekt, er bare sobril som hjelper. Forhandler seg frem til 

ytterligere økning av smertestillende og benzo. Ber også om cosylan for 

tørrhoste og får det.



Pasientforløp kasus 3 fortsatt

● 2 uker senere, fredag kveld: Pas oppsøker legevakt pga brystsmerter. EKG 

normal. Pas sier hun lurer på om det kan være smerter fordi hun hoster så 

mye. Ingen funn v auskultasjon. Oppfordres til å kontakte fastlege for 

utrednig mtp KOLS, pga hoste. Ber om smertestillende, forhandler seg frem 

til minste pkn sobril og paralgin forte siden det nå er helg og hun er fri for 

medisin.



Pasientforløp kasus 3 fortsatt

● Uka etter – kommer til fastlege med ønske om mer smertestillende. Fastlege 

har fått epikrise fra legevakt og tilbyr pas spirometri. Settes opp til dette om 

et par uker. Henvies også rtg torax som ledd i utredning. Pasienten fremstår i 

noe redusert almenntilstand. Man tar en alvorsprat rundt 

medikament(mis)bruk.

● 2 uker etter: Spirometri inkonklusiv, pas får stadig hosteanfall under us. PEF 

normal.

● Rtg torax 3 uker etter, diffus fortetning, CT torax anbefales. Rtg svar sendes 

fastlege 3 dager etter us men leses ikke før etter en uke.



Pasientforløp kasus 3 fortsatt

● Kalles inn til fastlege for gjennomgang rtg svar, henv CT. Ber om 

smertestillende.

● Får time til CT torax en uke etter at henv er sendt. Møter ikke. Fastlege bes 

henvise pas på ny hvis det fortsatt er aktuelt.

● Pas kommer til fastlege 1 uke etter at hun skulle vært i CT. Ber om 

smertestillende og cosylan. Sier hun ikke kom seg til rtg pga var så dårlig. 

Henvises på ny.

● CT 3 uker senere – lungetumor... Innlemmes i pakkeforløp

● Det tok ca 20 uker fra pasienten første gang tok opp sin luftveisproblematikk, 

til tumor ble oppdaget….



Forbedringspotensiale pasientforløp? 
Hvordan får vi gode pasientforløp? Hvordan unngår vi 

feilmedisinering?

● Fastlege må skjerpe seg??

● Sykehus må slutte å skrive ut for tidlig??

● Bedre henvisninger?

● Bedre epikriser?

● Korrekte medisinlister?

● Sykehus må bruke e-resept, reseptformidler og 
kjernejournal konsekvent?

● Multidose må avvikes?

● ??? Forslag???



Et godt pasientforløp

 Pasienten får den beste helsehjelpen raskest mulig (vurdert ut fra hastegrad)

 Overgangen mellom omsorgsnivåene fungerer, dvs pasienten overføres til rett 

tid og rett informasjon følger pasienten

 Pasienten opplever, uavhengig av om han/ hun blir frisk eller ikke, trygghet i 

at han/ hun har fått og fortsatt får den hjelpen han/ hun trenger

 Alle behandlende instanser har den informasjon og det handlingsrom de 

trenger for å gi pasienten rett behandling til rett tid

 Er dette mulig?



Oppfølging av kronisk syke pasienter

 Pasienter med flere kroniske sykdommer krever ofte tilpassede forløp. 

 Hvis en pasient med KOLS, hjertesvikt, nyresvikt og diabetes skal 

kontrolleres etter anbefalinger/ retningslinjer ender han/ hun med 8-14 

årlige kontroller

 Dobbelttime, tilpassede kontroller hos fastlege?

 Samordnede kontroller på sykehus?

 Velfedsteknologi – ex kontroller hjemme via videokonferanse?

 Ofte mange instanser: Fastlege, kommunal pleie/ omsorg, ulike 

spesialister, kommunal og/ eller 2. linje rehabilitering mm

 Hvem skal ta ansvar for hva?

 Individuell plan? Ansvarsgruppemøter? Eller kun kommunikasjon via 

elektroniske meldinger, henvisninger, epikriser og evt telefoner?



Ansvarsfordeling samhandling

 SAMHANDLINGSREFORMEN medførte bl.a utarbeidelse av TJENSTEAVTALER 

mellom helseforetakene og tilhørende kommuner



Tjenesteavtaler HF – kommuner (1)

 Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale 

helseforetak/helseforetak

 Plikt til å inngå samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale 

helseforetak er fastsatt i helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1 og i 

spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 e.  

 § 6-1. Plikt til å inngå samarbeidsavtale: Kommunestyret selv skal 

inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i 

helseregionen 

 § 6-2. Krav til avtalens innhold: 11 punkter som har resultert i 11 

tjenesteavtaler med lokale tilpasninger 

 Ikke skrevet i stein - reforhandles



Tjenesteavtaler HF – kommuner (2)

 1: Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt 

ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal 

utføre 

 2: Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, 

habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige 

og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for 

koordinerte tjenester

 3: Retningslinjer for innleggelse i sykehus

 4: Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 

etter § 3-5 tredje ledd

 5: Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha 

behov for kommunale tjenester etter utskriving fra institusjon



Tjenesteavtaler HF – kommuner (3)

6: Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og 
informasjonsutveksling og for faglige nettverk og 
hospitering 

7: Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og 
læretid 

8: Samarbeid om jordmortjenester 

9: Samarbeid om IKT- løsninger lokalt 

10: Samarbeid om forebygging 

11: Samarbeid om omforente beredskapsplaner 



Samhandling - utsagn fra fastleger
(sitater hentet fra kurs, konferanser, debattforum etc og er ikke nødvendigvis fra fastlegene på 

Helgeland)

 Samhandlingsreformen er for sykehuslegene blitt en 
godkjenning for å gjøre det de alltid har gjort – bruke 
fastlegen som sekretær

 Samhandlingsreformen misbrukes av sykehuset for å kvitte 
seg med brysomme, ikke- interessante pasienter

 Tjenesteavtalene er avtaler mellom kommunene og 
sykehuset og er ikke gyldig for private fastleger, kun de 
kommunalt ansatte

 Vi skrev da fornuftige henvisninger lenge før 
samhandlingsreformen kom!



Oppgave samhandling (1)

 3 grupper

 Hver gruppe samarbeider om å 

 Stille i rekke etter alder

 Stille i rekke etter fylke

 Stille i rekke etter tid som allmennlege



Oppgave samhandling (2)

 Hva gjorde dere?

 Ledelse?

 Tok du ledelsen selv?

 Støttet du den som tok ledelsen?

 Aktiv deltakelse eller passiv plassering i rekken?



Anbefalinger fra nasjonal arbeidsgruppe for samhandling til NFA vedr 

Samarbeid ved kompliserte, sammensatte 

lidelser:

 Enkelte pasienter behandles parallelt; i flere avdelinger i samme 

sykehus, i mer enn ett sykehus, hos private avtalespesialister og hos 

fastlege

 For pasienter som har kontaktlege: Kontaktlegen er medisinsk faglig 

ansvarlig for pasientforløpet og holder oversikt over hvilke 

behandlingsenheter som er involvert i behandlingen av den aktuelle 

tilstanden. 

 Epikrise (-kopi) sendes elektronisk til fastlege og alle som er involverte i 

behandlingen av den aktuelle tilstanden. 

 Fastlege samstemmer/oppdaterer LiB-liste og gir pasienten kopi av 

relevante journalnotat som kan fremvises ved oppmøtene hos spesialist. 



Forts Anbefalinger fra nasjonal arbeidsgruppe for samhandling til NFA vedr 

Samarbeid ved kompliserte, sammensatte 

lidelser:

 Innspill og råd om behandlingen: 

 Rådslagning mellom spesialistene dokumenteres i journal og 
konklusjon om videre behandling sendes alle elektronisk som brev. 

 Fastlege bør gi innspill ved å ringe eller sende brev (post inntil 
elektronisk kommunikasjon er mulig) til pasientens 
behandlingsansvarlige lege eller kontaktlege når vesentlige momenter 
bør deles. 

 Behandlingsansvarlig lege eller kontaktlege kan kontakte fastlege ved 
å ringe eller sende brev elektronisk. 

 Ved behov holdes beslutningsmøter hvor fastlege deltar sammen 
med øvrige behandlere. 

 Samarbeidet må sikre at pasientens rett til informasjon, 
medvirkning og samvalg blir ivaretatt. 



HDIR: Koordinator i kommunen og 

spesialisthestetjenesten
Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

§ 21 Koordinator i kommunen

 "For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte 

tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, skal kommunen tilby 

koordinator, jf. helse- omsorgstjenesteloven § 7-2. Dette gjelder uavhengig 

av om pasienten eller brukeren ønsker individuell plan.

 Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient 

eller bruker. Koordinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet og 

fremdrift i arbeidet med individuell plan.«

 Det er kommunens koordinerende enhet som har det overordnede ansvaret for 

oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

 Det er viktig at koordinator samarbeider godt med fastlegen som har 

det medisinskfaglige koordineringsansvaret for pasientene på sin liste.

http://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1256/%c2%a721
http://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/%c2%a77-2
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/seksjon?Tittel=lovgrunnlaget-for-koordinerende-enhet-2505
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/seksjon?Tittel=formal-og-overordnet-ansvar-2504


HDIR: Koordinator i kommunen og 

spesialisthestetjenesten, forts

 § 22 Koordinator i spesialisthelsetjenesten

 "For pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester 
etter spesialisthelsetjenesteloven, skal det tilbys koordinator, 
jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-5a. Dette gjelder uavhengig av om pasienten 
ønsker individuell plan.

 Koordinator skal sørge for nødvendig oppfølgning av den enkelte pasient. 
Koordinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet i forbindelse med 
institusjonsopphold og overfor andre tjenesteytere og sikre fremdrift i arbeidet 
med individuell plan.

 Koordinator skal være helsepersonell

 Oppgaver: Koordinere internt under oppholdet, og eksternt med de som skal følge 
opp etter utskrivning. Dersom samhandle med personell og instanser utenfor 
institusjonen som har eller vil få et behandlings- eller oppfølgingsansvar for 
pasienten. Eks fastlege, koordinator i kommunen, koordinerende enhet, 
hjemmesykepleie eller spesialister i andre helseforetak.

http://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1256/%c2%a722
http://lovdata.no/lov/1999-07-02-61/%c2%a72-5a


Forskrift om fastlegeordning i 

kommunene (2012)

§ 19.Medisinskfaglig koordinering og samarbeid

 Fastlegen skal ivareta en medisinskfaglig 

koordineringsrolle og samarbeide med andre relevante 

tjenesteytere om egne listeinnbyggere.

 Dersom en innbygger på listen har behov for langvarige og 

koordinerte tjenester, plikter fastlegen å informere om, 

og medvirke til utarbeidelse av, individuell plan og 

koordinator i kommunen, jf. forskrift om habilitering og 

rehabilitering, individuell plan og koordinator.



HVORDAN FÅR VI BEDRE 

PASIENTFORLØP og BEDRE 

SAMHANDLING?

PKO (praksiskonsulentordnignen)!



PKO ordningen
Et verktøy for samhandling, tatt i bruk lenge før samhandlingsreformen



Hva er praksiskonsulentordningen, PKO?
(Definisjon, PKO håndboka, legeforeningen)

 PKO er et nettverk av allmennpraktiserende leger som 

skal medvirke til å styrke samarbeidet mellom 

sykehusenes avdelinger, deres leger, andre ansatte, de 

allmennpraktiserende leger og den kommunale pleie- og 

omsorgstjenesten, til gagn for den enkelte pasient. I sin 

funksjon skal PKO medvirke til å sikre helheten og 

kvaliteten i pasientforløpet, et pasientforløp som 

involverer både første og andrelinjetjenesten.

 Startet i Danmark. I Norge fra 2005



Hvem er PKOene?

● Allmennleger med små bistillinger i sykehus

● Arbeidsområde samhandling

● Pasientforløp, avvik, medikamentlister, 

henvisnings- og epikriserutiner, 

arrangere lokale kurs/ møter mm

● Rådgiverfunksjon opp mot ledelsen og mot fastlegekollegiet

● Har IKKE mandat til å inngå avtaler på vegne av fastleger/ 

kommuner!



Hvem definerer våre oppgaver?

 PKOere brukes ulikt på ulike sykehus. 

 Prosjekt, eks gjennomgang av henvisninger, 

reinnleggelser etc

 Faste møter (morgenmøter, møter m turnusleger etc)

 Arbeidsgrupper 

 Hvor mye skal PKO styres?



Hva bør PKO ikke være?

 Sykehusets «samhandlingsalibi»

 «Tillitsvalgt» for fastleger

 Sekretær

 Kommunens representant i samhandling med 

sykehuset

 Ukritisk informasjonskanal fra sykehus til 

fastleger



Praksiskonsulenten skal ivareta følgende 

oppgaver (Veileder Legeforeningen, revidert 2014):

 Forbedre helheten i pasientforløpet, herunder ved å

 vurdere henvisningspraksis og utvikle retningslinjer for god 
henvisningspraksis

 vurdere innleggelsespraksis og utvikle retningslinjer for god 
innleggelsespraksis,

 vurdere utskrivelsespraksis og utvikle retningslinjer for god 
utskrivningspraksis, herunder for oppfølgningen av utskrevne 
pasienter i førstelinjetjenesten

 utarbeide kliniske retningslinjer for pasientforløp,

 vurdere tilretteleggelse for oppfølgning av spesielle 
pasientgruppers særlige behov (kronikere og pasienter som trenger 
koordinerte tjenester), og utvikle retningslinjer for god 
epikriseskriving.



Forts Praksiskonsulenten skal ivareta 

følgende oppgaver (Veileder Legeforeningen, revidert 

2014):

 Forbedre informasjonsflyten i samhandlingen mellom primærhelsetjenesten og 
helseforetaket, herunder ved å

 etablere rutiner for samhandling,

 veilede om rutiner for samhandling innad i helseforetaket og eksternt i 
primærhelsetjenesten,

 formidle relevant informasjon vedrørende samhandling mellom 
primærhelsetjenesten og helseforetaket, herunder 

 utarbeidelse av informasjonsbrev, ved deltakelse på møter og ved gjennomføring av 
kurs,

 bidra til økt bruk av IKT som verktøy i en bedre samhandling,

 tilrettelegge for gjensidig hospitering og

 delta i nettverk og lign. for praksiskonsulenter.

 Være rådgiver i opplæringen av kommunehelsetjenesten i henhold til 
lovbestemte plikter, jf. spesialisthelsetjenesteloven.



Hva skal PKO prioritere nasjonalt og 

lokalt?

Samhandling, tjenesteavtaler

Avvik 

Kvalitetssikring henvisninger, epikriser, 

medikamentlister

Oppsumert: PASIENTFORLØP



PKO – noe for deg?

 Løfte hodet og se litt utover den enkelte pasient

 Slippe unna direkte pasientkontakt 1 gang i uken

 Bruke dine gode og dårlige erfaringer til å bedre samhandling og 

dermed bedre pasientforløpene

 Bidra til å få formidlet ut relevant info fra sykehuset til dine 

fastlegekollegaer 

 Bidra til å lære opp sykehuskollegaer i hvordan livet er «der ute»

 Bidra til at avvik meldes og håndteres

 PKO-arbeide gir tellende poeng i videre- og etterutdanningen vår!



Samhandling i praksis
Samhandling mellom to som ikke snakker samme språk og tilhører to ulike verdener – det går an! 

Stikkord: Ydmykhet, respekt, hardt arbeide. 

Hva gjorde jeg feil? Hva kan jeg gjøre bedre neste gang?



Velkommen til 


