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HØRING «MØTEPLASS MØRE OG ROMSDAL-DOKUMENTET»  
 

Oppgavefordelingen av faglige og praktiske oppgaver mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten 

er i de aller fleste helseforetak i dag regulert gjennom samhandlingsdokument som kommer med 

anbefalinger basert på «felles drøftinger». I Møre og Romsdal har vi valgt å kalle dokumentet 

«Møteplass Møre og Romsdal».  

Faglig samarbeidsutvalg for behandlersamarbeid, som er et av de kliniske utvalgene i 

Helsefelleskapet, har i 2022 gjennomført revidering av dette samarbeidsdokumentet. 

Dokumentet ble godkjent i tidligere OSO, som tilsvarer dagens «Strategisk samhandlingsutvalg» og 

har blitt brukt i 4 år. Dokumentet hadde nå behov for revidering.  

 

I oppdragsdokumentet fra HOD til Helse Midt-Norge i 2020 ble det spesifisert at en bør følge disse 

dokumentene. Hvert av de 3 HF i HMN har laget sitt eget dokument. Følgende ble spesifisert i 

oppdragsdokumentet:  

oppdragsdokument-2020-helse-midt-norge-rhf.pdf (regjeringen.no) 

Helse Midt-Norge RHF skal påse at sykehusene ikke bruker fastlegene til administrativt arbeid som 

naturlig bør tilligge sykehusene. Dette gjelder blant annet følgende administrative oppgaver: 

 o Videre henvisning til undersøkelser og kontroller basert på funn og vurderinger gjort av 

spesialisthelsetjenesten.  

o Rekvisisjoner på bildediagnostikk eller laboratorieanalyser som ledd i sykehusets vurderinger. 

 o Rekvirering av pasientreiser til og fra undersøkelser i sykehus. 

 o Sykemeldinger for sykehusopphold og den første tiden etterpå, frem til neste kontroll hos fastlege 

eller ny vurdering hos spesialist, hvis det er indikasjon for det. 

 o Resept på nye legemidler, ved endret dosering og ved skifte av legemidler. Vanskelig tilgjengelige 

medikamenter gis med ved utskrivning for de første dagene. 

Dokumentene ble også omtalt i sykehustalen til helseministeren i 2020. Dokumentet er etter hvert 

godt kjent blant klinikerne, og alle LIS 1 får dokumentet presentert på sin første arbeidsdag i HMR.  

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/bd8a11644b744dec8a8dc452794000e4/oppdragsdokument-2020-helse-midt-norge-rhf.pdf


Det reviderte dokumentet sendes nå ut på høring til klinikksjefer, kommuneoverleger/kommunene, 

brukerutvalg og tillitsvalgt-apparatet. Vi ønsker å presisere at anbefalinger gjelder alle behandlere, 

ikke bare legene.  

Vi ber om innspill til revidert dokument innen 10. februar 2023. Høringsinnspill vil bli behandlet av 

Faglig samarbeidsutvalg for behandlersamarbeid i møte 15. februar 2023 og 

samhandlingsdokumentet vil så bli sendt til Strategisk samhandlingsutvalg (Nivå 2 i Helsefelleskapet) 

for godkjenning.  

Innspill kan sendes til Medisinsk fagsjef i fagavdelinga  i HMR Mariann Hagerup Gammelsæther per 

mail;  Mariann.Hagerup.Gammelsether@helse-mr.no. 

 

 

Mvh 

Stian Endresen,                                                                                                    Mariann H.Gammelsæther, 

Leder i Faglig samarbeidsutvalg for felles behandlersamarbeid                                Nestleder  
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