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Viser til Rammeavtale for utlevering av Medisinsk teknisk utstyr og forbruksmateriell. 

Rammeavtalen fastslår at «Det er foreskrivende lege som skriver ut den enkelte pasients 

behandlingsutstyr og bestemmer hvilket deltilbud pasienten tilhører. Det er foreskrivende lege som 

skal dokumentere hvorfor pasienten er foreskrevet med det utstyret pasienten er gitt. 

Dokumentasjon skal foreligge skriftlig ved utlån av utstyr.» Videre følger det av rammeavtalen at 

«Helseforetaket som behandler hver enkelt henvendelse for utlån av utstyr, er ansvarlig for at 

nødvendig dokumentasjon fra lege foreligger og at henvendelsen lagres.» 

Behandlingshjelpemiddelenhetene (BHM) behandler hver enkelt henvendelse for utlån av utstyr, og 

er således etter avtalen pålagt å kontrollere at nødvendig dokumentasjon foreligger, men utover 

dette skal vurderingen som ligger til grunn for den individuelle begrunnelse påfalle foreskrivende 

legespesialist. 

  

BHM lagrer henvendelsen i pasientjournalen/FDV. Forskrift om pasientjournal, fjerde ledd i 

merknad til § 6 beskriver følgende; «Nødvendige journalopplysninger må gjøres lett tilgjengelige 

for dem som skal anvende opplysningene som grunnlag for beslutninger om undersøkelser, 

diagnose, behandling og annen oppfølgning av pasienten. Den journalansvarlige kan på dette 

grunnlag beslutte at opplysninger skal tas ut på grunn av irrelevans eller dobbeltføring og redigere 

innholdet». Behandlende legespesialist dokumenterer den medisinskfaglige vurderingen i 

pasientens journal, og en begrunnelse på henvendelsen til BHM. Begrunnelsen i henvendelsen fra 

legespesialist er ofte sammensatt av flere diagnoser og kan være vanskelig å tolke uten tilstrekkelig 

kjennskap til pasientens historikk. Videre fremstår opplysninger i begrunnelsen som unødvendig 

dobbeltføring da BHM kun er pålagt å sikre at begrunnelsen er dokumentert av legespesialist. Av 

hensyn til personvernet bør spredning av informasjonen begrenses ettersom den hverken er relevant 

for selve håndteringen av henvendelsen eller å anse som nødvendig for ytelsen av helsehjelpen. 

  

BHM har ikke anledning til eller ønske om å overprøve en leges medisinske vurdering med tanke på 

valg av pasientens behandlingsutstyr i forbindelse med denne avtalen. For å unngå lagring av 

sensitiv pasientdata i flere journaler bør begrunnelsen ikke være påført bestillingsskjema som 

sendes til BHM. Pasientens diagnosekode og utstyr anses tilstrekkelig for at BHM kan utføre sitt 

arbeid, men for å oppfylle kravet til dokumentasjon må foreskrivende lege utfylle henvendelsen 

med standard kommentar. Følgende foreslås for de ulike alternativene avhengig av hvordan avropet 

fattes. 

  

For kriteriene for individuell begrunnelse hvor det foreligger kun et produkt eller produkt er valgt 

etter rangeringen, skrives det: 

 «Begrunnelse for valg av deltilbud er dokumentert i pasientjournalen.»  

  

For kriteriene for individuell begrunnelse hvor det foreligger flere produkter, og det skal 

gjennomføres avvik fra rangeringen.  

   «Årsak til avvik fra prioriteringslisten er dokumentert i pasientjournalen.»  
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