VEDLEGG II
VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV TRUENDE OG
VOLDELIGE PASIENTER
1) Vurdering av alternative tiltak
Dersom en listeinnbygger har fremvist truende eller voldelig adferd overfor fastlegen, andre som er
ansett hos fastlegen eller deres familier, kan legen be bydelen om umiddelbar bistand for håndtering av
saken. Bydelen og fastlegen skal drøfte alternative tiltak, eksempelvis:








Anmodning til pasienten om bytte av liste til en bestemt fastlege som har sagt seg villig til å
motta pasienten
Stille krav til pasient om at to eller flere leger eller annet helsepersonell skal være tilstede i
konsultasjon
Sikkerhetstiltak på kontoret (alarmsystemer, sikkerhetslåser mv.)
Vektertjeneste
Samarbeid med politi. Tilstedeværelse av politi i konsultasjon
Suspensjon av legens listeansvar ift. denne pasienten – midlertidig overflytting av det
allmennmedisinske ansvaret til aktuell institusjon i kommunen
Flytting av pasienten fra legens liste

Fastlegen kan kreve at bydelen fatter vedtak om at pasienten flyttes fra listen i henhold til
fastlegeforskriften § 15, jf. § 5.
2) Rutine for flytting av pasienter
Kommunen skal vurdere om det er forsvarlig at vedkommende pasient fortsatt skal få sitt behov for
allmennmedisinske tjenester dekket av en av bydelens fastleger.
Der det er grunnlag for å flytte pasienten til annen fastleges skal bydelen informere pasienten om at
vedkommende kan velge ny lege innen en nærmere angitt frist.
Dersom pasienten ikke innen en nærmere angitt frist, jf. tredje ledd over, har valgt ny lege, vil
pasienten bli tildelt en ny lege.
Bydelen skal umiddelbart kontakte den nye legen og drøfte hvordan vedkommende listepasient kan
ivaretas ved legekontoret, herunder om det er aktuelt å iverksette noen av tiltakene nevnt i punkt 1),
eventuelt andre tiltak.
Bydelen skal samtidig informere pasienten om eventuelle tiltak som er iverksatt for å ivareta
sikkerheten ved legekontoret og som pasienten har behov for å bli informert om.
3) Rutiner der flytting av pasient har vært forsøkt
Bydelen skal sørge for et allmennmedisinsk tilbud også til pasienter der det ikke anses forsvarlig å
flytte pasienten til en ny fastleges liste.
Inntil pasienten har fått en ny fastlege skal bydelen sørge for andre tilbud. Det kan blant annet være
tilbud tilknyttet en relevant institusjon i kommunen, eller etablering av en særskilt vaktordning etter
avtale med leger i bydelen / kommunen.
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