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«Møteplass Møre og Romsdal» - Høring om retningslinjer for samarbeid 

 

«Møteplass Møre og Romsdal» skal sikre godt samarbeid mellom fastleger, avtalespesialister og 

sykehusleger. Representanter for klinikkene i Helse Møre og Romsdal HF og fagavdelingen har sammen 

med praksiskonsulentene, tre kommuneoverleger og seksjonsleder for pasienttransport vært en del av ei 

arbeidsgruppe. 

  

Det har vært gjennomført 3 arbeidsmøter siden mai 2018 der målsetningen har vært å utarbeide 

retningslinjer for arbeids- og ansvarsfordeling mellom leger i og utenfor sykehus. 

  

Dokumentet som sendes på høring er en revidert versjon av Norsk forening for allmennmedisins 

anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus. Retningslinjene som gis i dokumentet skal 

kontinuerlig evalueres og innspill til forbedring vil regelmessig bli vurdert. 

 

Målet med disse retningslinjene er å sikre pasientene et koordinert tilbud gjennom klar ansvarsfordeling. 

Dette vil kunne bidra til god samhandling og redusert risiko for bl.a. kommunikasjonssvikt. 

Retningslinjene som gis i dokumentet skal kontinuerlig evalueres. 

  

 

Vi ber høringsinstansene om eventuelt vurdere/gi høringssvar på følgende: 

 

1. Er oppgavefordelingen som beskrives i retningslinjene hensiktsmessig?  

2. Er det oppgaver/oppgavefordeling som bør tas ut av retningslinjene? 

3. Beskriver retningslinjene oppgaver som overlates til pasient som heller bør utføres av behandler? 

 

I tillegg ber vi særlig røntgenavdelingene og fastlegene se nærmere på retningslinjenes punkt 1.4 c som 

lyder: «Røntgenlege henviser videre der det er indikasjon for ytterligere bildediagnostikk og sørger for at 

pasienten får informasjon om dette. Fastlege orienteres om dette gjennom epikrise/svar.» 

  

4. a) Er dette gjennomførbart for de ulike røntgenavdelingene? 

4. b) Er dette ønskelig for fastlegene? 
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Høringsinnspill sendes til: 

 

 Postmottak@helse-mr.no  

merk epost med «Høringsinnspill Møteplass Møre og Romsdal» i emnefeltet. 

 

Høringsfrist er 6 uker, dvs. senest 19. oktober 2018. 

 

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med leder av arbeidsgruppa Stian Endresen. 
stian.endresen@helse-mr.no  

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

Stian Endresen  

leder av arbeidsgruppa /  

praksiskonsulent Helse Møre og Romsdal HF 

 

 

 

 

 

 

 

Høringsinstanser: 

 

1. Brukerutvalget i Helse Møre og Romsdal 

2. Foretaksillitsvalt for YLF, HMR– Ida Birkhaug 

3. Foretakstillitsvalgte for Dnlf, HMR- John Kristian Høie 

4. Foretakstillitsvalgt for Psykologforeninga HMR Siri Næs 

5. Klinikker i HMR v/ Klinikksjefer 

6. Hovudverneombud HMR Anita Marie Høgstøyl 

7. Møre og Romsdal legeforening 

8. Almennlegeforeningen 

9. Alle kommuner i Møre og Romsdal v/ kommuneoverlegene 

10. Tillitsvalgt for avtalespesialistene, legespesialister, Nils Ringdal 

11. Tillitsvalgt for avtalespesialistene, psykologer, Lars Palmar Breivik 

12. Digitalt fagråd v/ E-helse rådgiver Atle Betten 

13. Medi 3, Ålesund 

14. Aleris Røntgen, Ålesund 
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