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Vedtakssak: Godkjenning av innkallingen, sakslisten og referatet møte 30.11.2021  
 
Konklusjon/vedtak:  
Ahusforum godkjenner innkallingen, sakslisten og referatet. 
 
Saker til eventuelt: Informasjon om prosjekt mtp post-COVID problemer hos barn, Omid Ashtari , 
barne- og ungdomsklinikken(BUK). 
 
Informasjon fra leder: 

 Felles henvisningsmottak psykiatri og rus. Oppstart «pilot» i Helse sør-øst september 2022. 
Kongsvinger DPS er ett av tre DPS’er som er med. Se info på legesiden Kompetansebroen: Felles 
henvisningsmottak innen psykisk helse. Oppstart høst 2022. • Kompetansebroen 
Kompetansebroen 

 Fastlegerepresentasjon i Helsefelleskapet Ahus og kommunene. Fire representantene er på 
plass, trenger 3-4 fastleger til. Kommunerepresentantene savner informasjon om hva deltagelse 
innebærer. Lene Dalbak (PKO Ahus) sender over informasjon som er lagt ut på 
Kompetansebroen til kommuneoverleger/bydelsoverleger. Fastlegers deltagelse i helsefelleskap 
• Kompetansebroen Kompetansebroen 

 Pakkeforløp hjem for kreftpasienter. «Kick off» Ahus 24. mars. Informasjon om hvordan dette 
skal piloteres.  

https://www.kompetansebroen.no/leger/nyheter/felles-henvisningsmottak-innen-psykisk-helse-oppstart-host-2022?o=ahus
https://www.kompetansebroen.no/leger/nyheter/felles-henvisningsmottak-innen-psykisk-helse-oppstart-host-2022?o=ahus
https://www.kompetansebroen.no/leger/nyheter/felles-henvisningsmottak-innen-psykisk-helse-oppstart-host-2022?o=ahus
https://www.kompetansebroen.no/leger/nyheter/fastlegere-deltagelse-i-helsefelleskap?o=ahus
https://www.kompetansebroen.no/leger/nyheter/fastlegere-deltagelse-i-helsefelleskap?o=ahus
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 www.metodebok.no. Nettsted som samler metodebøker i helseforetakene er under 
utarbeidelse. Kan være aktuelt for ortopedisk akutt poliklinikk (OAP), som nylig har revidert sin 
metodebok. 

2-22 

Faste saker: 

 Hengesaker 
-Konferering ved innleggelse av pasienter; Det er reist spørsmål om det fortsatt er behov for 
konferering. Ahusforum anbefaler å fortsette som før, dvs. å konferere og melde til 
akuttmottak ved øhj-innleggelse. BUK ønsker alltid konferering med sekundærvakt ved 
spørsmål om innleggelse. 
-Representasjon i Ahusforum mangler nå kun representant for avtalespesialistene. 
-BUK og samhandling med fastlegene. BUK vil utarbeide et forslag til tettere samarbeid om 
visse pasientgrupper. Ventes klart i løpet av 2022. Med tanke på overgangen barn til voksen 
vil fokus være på ungdomspasientene som en gruppe. En kan også tenke seg at noen 
diagnosegrupper er mer aktuelle enn andre. 
-Konfereringstelefon psykisk helse/rus: Ønsker telefonnummer til lege på samme måte som 
somatikk (konfererings telefon). Når pasienten er ute av pakkeforløp må fastlege ha 
mulighet for konferering, spesielt gjelder dette psykofarmaka. Det ble også tatt opp 
blåreseptforskrivning på feil grunnlag, initiert fra sykehuset. Problematisk når fastlegene 
skal overta forskrivningen. Fastlegerepresentantene sender over eksempler på dette. 
Dialogmelding kan være et alternativ til telefon, men begrenses av svartid på inntil 5 
virkedager. Er det mulig å bruke dialogmelding også for pasienter som ikke er under- eller 
har vært i behandling ved Ahus? Jean-Max Robasse skal ta dette i ledermøtet i DPR (Divisjon 
psykisk helse og rus).  
-Konfereringstelefon smertepoliklinikken, er på plass (90653872 onsdager 15:30-16:30). 
Nummer er publisert på vakttelefonlisten som fastlegene har mottatt. Visse uker vil det 
mangle leger til å betjene telefonen. 
-KAD konferanse. Planlagt dato 28. april i Thon Hotel Arena Lillestrøm. Belegget er mange 
steder fortsatt lavt. Hvorfor er det slik? Kommunehelsetjenesten og Ahus samles for å finne 
svar og kanskje noen tiltak. 
-Epikriser og polikliniske notat legger seg noen ganger på feil dato fastlegens EPJ. Dette har 
vært tatt opp tidligere. Brukerfeil ble angitt som årsak. På poliklinikk må notatet knyttes til 
en tidligere kontakt. Selve notatet har rett dato i DIPS. Marte Mellingsæter tar dette videre 
med journalkomiteen. Henger til neste møte. 
 

 Koronasituasjonen i opptaksområdet og Ahus. Ahus har fortsatt mange innlagte pasienter 
med koronainfeksjon. Det er høyt sykefravær blant ansatte. Intensivenhetene er ikke så 
hardt belastet som tidligere. Nasjonale føringer for testing og smittevern vil gjelde frem til 
påske. Fra 1. mai vil man gå over til ordinær smittesporing i akuttmottaket. Planlegger også 
for høst 2022. Kommunehelsetjenesten forbereder seg på testing kun på klinisk indikasjon. 
Fortsatt er det testasjoner i kommunene.  
Enkelte spedbarn er innlagt med koronainfeksjon. Få med alvorlige forløp. Som ved andre 
luftveisinfeksjoner gjerne behov for væske/ernæring og hvile. Noen eldre barn har vært 
innlagt med koronainfeksjon og multiorgan inflammatorisk syndrom (MIS-C; Kawasaki 
syndrom). 
 

 Samhandlingsavvik: gjelder sykefraværsoppfølging jf. temasak under 
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Temasak: Sykefraværsoppfølging 
 
Det var kommet inn flere avvik i sykefraværssaker. En omhandlet sykehusspesialist sitt ansvar for å 
skrive Legeerklæring ved arbeidsuførhet (ved spørsmål om arbeidsavklaringspenger eller varig 

http://www.metodebok.no/
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uførhet). Et annet om sykehuskollegas frustrasjon over fastleges avvisning av å følge opp 
sykemelding som ble initiert på DPS. Det tredje omhandlet fastleges frustrasjon over manglende 
samarbeid rundt sykefravær under behandling på DPS.   
Konklusjon/vedtak: Behandlende lege har ansvar for å vurdere behov for sykemelding. For 
pasienter som er under behandling på Ahus og der det er ønskelig at fastlegen skal følge opp 
sykefraværet, forutsetter det dialog og regelmessig informasjon om behandlingsforløpet herunder 
en vurdering av fraværsbehovet (dialogmeldinger/epikriser/poliklinikknotater). Dette er spesielt 
aktuelt for pasienter ved DPS. Her bør fastlegen oppdateres på status for behandlingen og behovet 
for sykemelding minst hver 2. mnd.  
Med tanke på Legeerklæring ved arbeidsuførhet for pasienter under sykehusbehandling, må gjerne 
sykehusspesialist skrive den. Normalt er dette fastlegens oppgave. Det forutsetter imidlertid 
relevante opplysninger i epikriser og polikliniske notater jf. over. Spesialisterklæring i NAV-saker er 
noe helt annet, og innhentes etter direkte anmodning fra NAV til aktuell spesialist.  
 

4-22 

Eventuelt: Pasientforløp ved Post-COVID syndrom (Omid Asthari, BUK). Et økende antall unge 
kontakter helsetjenesten med symptomer og plager som har oppstått etter gjennomgått korona. 
Det foreligger flere publikasjoner rundt emnet, herunder hos FHI 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/senfolger-etter-covid-19/. Ved BUK 
gjennomføres det en studie. Funnene er tenkt å danne grunnlag for en plan for disse pasientene. 
Barnelegeforeningen er involvert. Samarbeid med fastlegene vil bli initiert.  
 
Konklusjon/vedtak: Det lages en enkel «beslutningsstøtte» for oppfølging av barn og unge med 
post-COVID symptomer, basert på dagens evidens, og til publikasjon på 
Legesiden/Kompetansebroen. Omid Ashtari og Morten Glasø samarbeider om artikkelen. Den vil bli 
oppdatert når ny kunnskap foreligger jf. studien nevnt over. 
  
 

  

 Neste møte: Tirsdag 7.6.2022, 14:00-16:00 

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/senfolger-etter-covid-19/

