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Anita Lorck (Direktoratet for e-helse)  
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Øst) 

Wenche Aarland (Norsk helsenett) 

Susanne Prøsch (Legeforeningen) 

Anne Marit Rennemo (Oslo kommune) 

Merethe Knatterud (Arendal kommune) 

Egil Rasmussen (Stavanger kommune) 

Mette Herstein Monsen (Helse Vest)   

Torolf Slettevoll (Vefsn kommune)  

Trine Hansen (Trondheim kommune) 
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Sak 19/18 Bruk av Kommuneoverlege vs Smittevern og kopi av labsvar 

 Direktoratet for e-helse har fått en henvendelse fra KS-ekomp med 

utgangspunkt i en henvendelse som KS e-komp har fått fra Sykehuset 

innlandet. 

Problemstillingen er knyttet til både kommunenes oppføring av smittevern 

og kommuneoverlege, samt varsling av positive prøvesvar for Covid-19 til 

kommuneoverlegen. 

Henvendelse fra Sykehuset Innlandet til KS e-komp: 

"Overordnet samarbeidsutvalg ved Sykehuset Innlandet har bestemt at 

Kommuneoverlegene skal ha kopi av epikriser ved utskriving av pasienter 

som er Covid19-positive og som skal ha oppfølging fra kommunene. Pr. i 

dag er det seks forskjellige ordninger SI må forholde seg til for å nå disse 

kommuneoverlegene da «alle» kommuner har organisert seg forskjellig. 

Papirutgave er en av de. Dette er både ekstremt tidkrevende, samt dyrt. 

Men hovedgrunnen er at det er litt håpløst for sykehuset å måtte forholde 

seg til så mange forskjellige utsendelsesmåter. 

Det er derfor nå satt i gang et arbeid for å kunne standardisere 

meldingsutvekslingen til denne gruppen. Det er da ønskelig å kunne bruke 

adressen «Kommuneoverlege» til dette. Her vil også positive labsvar på 

Covid19 kunne sendes som kopi." 

Spørsmål fra KS e-komp til Direktoratet for e-helse: 

"Rutiner for informasjonsflyt for å sikre at de som trenger informasjon i 

kommunene ifm Covid-19 er litt lite regulert/omtalt når det gjelder 

kommuneoverlege. 

Har dere noen tanker om hvordan dette bør løses, gitt 

kommuneoverlegers ulike roller, dokumentasjonssystem etc.?" 

 

Erfaring fra Helse Sør-Øst 

Flere kommuner i region HSØ har publisert kommuneoverlegetjeneste 

med elektronisk mottak. Det sendes da kopi av covid-19 labsvar til disse, i 

tillegg til at rekvirenten får svaret. 

Det er ulike rutiner for hvordan kommuneoverlege varsles.  

Det er behov for tydeligere retningslinjer for hvordan varslingsplikten skal 

utøves.  

Veilederen utarbeidet av KomUT beskriver bruk av smitteverntjeneste og 

at kommunoverlege «ikke er mulig å samhandle elektronisk med», Veileder 

for elektronisk meldingsutveksling (nhn.no) 

Når kommuneoverlege er etablert som en elektronisk tjeneste, gis ofte 

tilgang til meldinger gjennom det EPJ-systemet kommunen finner 

hensiktsmessig. Smitteverntjenesten kan være knyttet til et annet EPJ-

system.  

https://www.nhn.no/veileder-for-elektronisk-meldingsutveksling/del-3-tjenesteomraader/smittevern/
https://www.nhn.no/veileder-for-elektronisk-meldingsutveksling/del-3-tjenesteomraader/smittevern/
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I veilederen står det at MSIS-melding skal sendes på papir til 

Kommuneoverlege. 

Er det riktig at det er HF som skal formidle informasjon til 

kommuneoverlegen ved å sende epikrise til kommuneoverlege? 

HF har et tydelig ansvar og varslingsplikt når det gjelder meldepliktige 

sykdommer tilhørende Gruppe A (som Covid-19 tilhører). FHI skriver på 

sine nettsider at sykdommene tilhørende Gruppe A (som Covid-19 tilhører  

skal meldes med full pasientidentitet både fra medisinsk-mikrobiologiske 

laboratorium og fra diagnostiserende lege til MSIS, Folkehelseinstituttet. 

Kopi av meldingen fra diagnostiserende lege går også til 

kommuneoverlegen i pasientens bostedskommune.  

Til diskusjon 

Spørsmål til den konkrete saken i Innlandet: 

Kommuneoverlegen ønsker å være orientert om utskrivningstidspunkt på 

en covid-19 pasient.  

• Er det riktig at det er HF som skal formidle denne informasjon ved 

å sende epikrise til kommuneoverlege? 

• Kan dialogmelding benyttes til dette formålet slik at ikke flere 

pasientopplysninger enn nødvendig ble formidlet til 

kommuneoverlegen? 

• Er det annen grunn til at kommuneoverlege skal motta kopi av 

epikrise på en pasient som er utskrevet etter Covid-19? 

 

Generelle spørsmål 

Det er i tidligere møte 1.11.2018 besluttet at det er behov for både 

tjenestetypene Smittevern og Kommuneoverlege. 

Det er foreslått at laboratorienes MSIS-meldinger som sendes daglig til 

FHI bør kunne benyttes til å lage en nasjonal tilgangsstyrt rapport for 

kommune-/smittevernlege i helsenettet. Disse meldingene sendes nå 

daglig. 

• Hvordan sikre nasjonale rutiner for informasjonsflyt slik at de som 

trenger informasjon i kommunene ifm Covid-19 blir varslet på en 

enhetlig måte?  

• Bør Smittevern være en obligatorisk tjenestetype for kommuner? 

 

 


