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Hva skal jeg si noe om?



 Gjenoppstart av PKO ordning på OUS 01.11.15

 Nedsatt en arbeidsgruppe som så på hvordan fastleger og 
sykehusspesialister i OUS, samhandlet i 2016

 Opprettelse av Møteplass Oslo  mars 2017  som ferdigstilte 
anbefalingene.

 Målet var å rydde i hvem som skulle gjøre hva.

Anbefalinger om samarbeid mellom 
fastlegene og sykehus i 

hovedstadsområdet



En arena hvor leger og annet 
helsepersonell

 Deler fagkunnskap og forståelse for pasientenes behov i 
helsetjenesten

 Utarbeider anbefalinger for samarbeid og arbeidsdeling 
knyttet til medisinsk behandling og samlet ivaretagelse av 
pasientene. 

 Utarbeider anbefalinger om hvordan legene skal 
samarbeide med kommunens øvrige tjenester, herunder 
pleie- og omsorgstjenesten og andre relevante tjenester.

Mandat for Møteplass Oslo 



Arbeidsforum med bred representasjon

 Lage anbefalinger om samarbeid

 Bredde gode samarbeidsmodeller

Felles store temamøter

 Godkjent som møteserie (4 timer pr møte)

Forankring: Samarbeidsutvalget for hovedstadsområdet

Møteplass Oslo – 2 arenaer



Anbefalinger om samarbeid mellom
fastleger og sykehus

• Henvisning

• Epikrise

• Timebestilling etter sykehusopphold

• Resepter, samstemming og vedlikehold av 
Legemidler i Bruk (LIB) liste

• Blodprøver

• Sykemelding

• Pasienttransport

• Samarbeid ved kompliserte, sammensatte lidelser

• Parallell henvisning til flere avdelinger

• Rådgivning og gjensidig tilgjengelighet pr telefon

• Tverrfaglig samarbeid



 Informasjon ut til sykehusleger, fastleger og kommunens 
leger

 Implementert i sykehusets retningslinjer og rutiner gikk 
raskt

 Verre hos fastlegene: ALU-møte det eneste organet som 
kan gi sin tilslutning til at dette blir en retningslinje: 15 
bydeler – 15 ALU-møter

 Arbeidsforum for Møteplass Oslo fordelte ALU-møtene 
mellom seg

 Alle bydelene unntatt en har gitt sin tilslutning!!!

Fra anbefaling til retningslinje



 Er denne måte å jobbe med samhandling på nyttig?

 I Hovedstadsområdet utarbeides det nå nye 
anbefalinger om samarbeid i andre arbeidsområdet, 
eks Psykisk helse og rus og multidose.

 Arbeidskrevende, men verdt det.

 «Sekretæroppgavene» på vei ned?

Veien videre



Anbefalinger om samarbeid psykisk 
helse og rus

 Generelt
 Fastlegen som medisinsk 

koordinator i kommunen
 Somatisk helse og levevaner
 Psykofarmaka
 Anbefaling om 

samhandlingspunkter:
 TIPS for god henvisning
 Innhenting av info/ hvem gjør hva
 Timebestilling hos fastlege
 Generelt

TIPS ved elektronisk henvisning til pakkeforløp for psykisk helse og rus

basert på dagens maler i fastlegens EPJ.

Veiledningen viser hvor du kan legge informasjon om somatisk helse og levevaner og annen viktig informasjon. 

Bruk sjekklisten i pakkeforløpet når du utarbeider henvisningen! 

Oppdater informasjon som hentes automatisk før du starter på henvisningen

Pasient

Etternavn, fornavn

Personnummer og kjønn.

Adresse og telefonnummer.  

Diagnose

Dagens diagnose(r) som er begrunnelse for henvisningen

Medikamenter

LIB-listen (=Liste over legemidler i bruk fra reseptbildet) Husk å rydde i reseptformidleren

Cave 

Angi i tillegg annen kritisk informasjon, f.eks. allergier.

Tidligere sykdommer

Tidligere psykisk lidelse, diagnoser, behandling og effekt. 

Tidligere psykiske traumer. 

Rusanamnese. 

Somatisk helse og levevaner (det er økt fokus på dette i alle pakkeforløp) 

Somatisk sykdom/komorbiditet

Risikofaktorer som røyking, høy KMI og hypertensjon.

Eventuell smitteførende tilstand.

Hva slags oppfølging pasienten får for somatisk helse hos fastlegen.

Familie/sosialt

Aktuell livssituasjon. Sivilstatus. Omsorgssituasjon. Barn. Skole og arbeid. Trygdeytelser og sykemelding.

Familiær belastning (arvelige sykdommer)

Kontaktinformasjon til pårørende.

Foreldres samtykke ved henvisning av barn under 16 år. 

Språk og eventuelt tolkebehov. 

Er det andre instanser som jobber med pasienten i kommunen?

Koordinator/individuell plan?

Problemstilling (dette punktet er viktig for prioriteringen)

Aktuelle symptomer og tegn på psykisk lidelse (Se det enkelte pakkeforløp).

Utløsende årsaker. Pasientens opplevelse. Lidelsestrykk. Alvorlighetsgrad. Eventuell rusmiddelbruk.

Funksjonsnivå/funksjonsendring. Aktuell behandling og effekt av denne.

Komparentopplysninger. Ressurser hos pasient og pårørende. 

Psykiatrisk status, herunder risiko for selvskading og selvmord. 

Somatisk status. Kliniske funn. Tilleggsundersøkelser og blodprøver.

Forventet utredning/behandling

Navngi pakkeforløpet pasienten henvises i.

Vurdering. Hva ønsker du at spesialisthelsetjenesten skal gjøre for pasienten?

Pasient og pårørendes ønsker om behandling. Er det vedlagt egenskriv?

Er pasient og pårørende informert om at de er henvist til pakkeforløp og hva det innebærer?

Prioritet

Vanlig henvisning

NB: All Øyeblikkelig hjelp krever telefonkonferering

Kopimottaker

Gi pasienten en utskrift (kopi) av henvisningen. Angi eventuelle andre kopimottagere. Kopi til disse må sendes som 

egne brev



Takk for oppmerksomheten
Ta gjerne kontakt på:

ellfag@ous-hf.no


