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Haringskommentarer til endringer i fastlegeforskriften

Vi viser til høringsbrev om revidert fastlegeforskrift av 22. desember 2011. Strålevernet står ikke
oppført som høringsinstans, men vi ønsker likevel å komme men en uttalelse da vi ser at
endringene er av relevans for vårt lovverk og tilhørende forvaltning.

Strålevernet mener det er viktig at det stilles krav til både kvalitet og innhold til henvisninger
utstedt av fastleger. De foreslåtte endringer i § 17 om krav til kvalitet og § 26 om
henvisningspraksis styrker helsevesenets implementering av strålevernforskriftens krav til
berettigelse og optimalisering. Våre kommentarer vil primært omfatte fastlegeforskriftens
oppgrensning mot etterlevelse av krav gitt i strålevernforskriften.

Om kravtil kvalitet
Strålevernet ser at fastleger til tider ukritisk henviser til radiologiske undersøkelser uten at
undersøkelsen vil ha noen betydning for pasientens videre behandling. Dette er i strid med
strålevernforskriften krav til berettigelse. sorn sier at radiologiske undersøkelser kun skal utføres
dersom nytteverdien er større enn de negative effektene: her stråledosen. Dagens
henvisningspraksis viser også at fastlegen har begrenset kunnskap om riktig valg av radiologisk
modalitet for å besvare den kliniske problemstillingen. 1denne forbindelse er det utarbeidet
nasjonale henvisningskriterier for korrekt bruk av radiologiske undersøkelser. Henvisningskriterier
er et av de viktigste verktøy fastlegen har til å avgjøre orn pasienten skal henvises til en radiologisk
undersøkelse samt å avgjøre hvilken modalitet som er mest hensiktsmessig. Strålevernet ser at
fastlegers kunnskap om de ulike radiologiske modalitetene er begrenset og at henvisningskriteriene
til dels er ukjente og lite i bruk.

§ 17 Krav til kvalilet
Fastlegenskal drivesin virksomheti trad med oppdatertkunnskap.Nasionale.faglige
retningslinferskal leggestil grunn.fOrjasdegens praksis der slike.finnes.

Endringen i § 17 påpeker fastlegens plikt til å holde seg faglig oppdatertsamt å kjennetil og
folge nasjonale faglige retningslinjer, her henvisningskriteriene. Strålevernet støtter derfor de
foreslåtte endringene i § 17.
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Om henvisningspraksis
Strålevernethar avdekketgjennomtilsyn med radiologiskeavdelingerog røntgeninstitutterat
innholdeti fastlegeneshensivningtiI radiologiskeundersøkelseri stor grad er svært mangelfulleog
av varierendekvalitet.Radiologer pålagt iht. strålevernlbrskriftenå etterprøvefastlegens
henvisningtil radiologiskundersøkelserbåde opp mot behovav selveundersøkelsenog valgav
radiologiskmodalitet:berettigelsesvurdering.Forat radiologskal kunneutføre denne oppgavenpå
en forsvarligmåte må henvisningeninneholdetilstrekkeliginformasjonom pasientenskliniske
problemstilling.Strålevernetpresisererviktighetenav økt samarbeidmellom fastlegeog radiolog
når det gjeldervalg av radiologiskeundersøkelser.Viderepresiseresat strålevernforskriftens
intensjoner at fastlegenikke en radiologiskundersøkelsemen henviserpasienttil
radiologiskavdelingfor viderevurderingog valg av radiologiskmodalitet.noe som kreverøkt
samarbeidfor å ivaretariktigoppgavefordelingog god samhandling.

§ 26 Henvisningspraksis
Fastlegenskal ved behovhenviselisteinnhyggeretil spesialisthelsetjenesten,og iii kommunale
helsetjenester.Henvisningerskal understottelaglig riktig oppgavefirdelingog god samhandling
mellom behandlingsnivaenei trad med regelverkog lokaleavtaler.
Fasdegenskal gi nwttakerav henvisningennodvendiginfOrmasjonslik atpasiemen kanja god og
jOrsvarligbehandling.Fasdegenskal ved henvisninginfOrmerepasienten om renen
sykehusvalg if pasient- og brukerrenighetsloven§§ 2-1. 2-2 og 2-4.

Endringenei § 26 tydeliggjørto viktigeaspektenei samspilletmellomhenvisendelegeog mottaker
av henvisningen,nemligfaglig riktig oppgavefordelingog at mottakerav henvisningenskal få
nodvendiginformasjonom pasientenfor å kunneutføregodog forsvarligbehandling(her
diagnostiseringfor viderebehandling).Strålevemetstøtterderforde foreslåtteendringenei § 26.
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