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Møtereferat 
 
 
 

Utvalg Faglig samarbeidsutvalg for 
behandlersamarbeid 

Møteleder Stian Endresen, leder for PK i HMR, Fastlege Ulstein 
kommune 

Referent Mariann H. Gammelsæther, Medisinsk fagsjef HMR 

Møtenummer 2/21 

Dato 15.09.21 

Tidspunkt 13.30-15.00 

Sted Teams 

 
 
Tilstede medlemmer:  
 

Organisasjon Navn Stilling/Funksjon Møtt 
Praksiskonsulent Stian Endresen Leder for PKO og fastlege 

Ulstein kommune 
x 

HMR, Fagavdelinga Mariann H 
Gammelsæther 

Medisinsk fagsjef x 

HMR, Sjukehuset 
Nordmøre og 
Romsdal 

Åse Hagen Morsund Overlege Nevrologi x 

HMR, Klinikk for 
psykisk helse og rus 

Brit Ingunn Hana Medisinsk faglig rådgiver x 

HMR, Klinikk for kreft 
og rehabilitering 

Janne Tomtum Overlege Fysikalsk medisin x(fra 
kl.14) 

Nordmøre 
interkommunale 
politiske råd 

Askill Iversen Sandvik Kommuneoverlege 
Kristiansund kommune 

 

Romsdal regionråd Cato Innerdal Kommuneoverlege Molde 
kommune 

 

Sunnmøre regionråd 
– Søre Sunnmøre 

Wenche Flo Rådgiver Ørsta kommune  

Sunnmøre Regionråd 
– Nordre Sunnmøre 

Olav Mestad Kommuneoverlege Ålesund 
kommune 

x 

Brukerrepresentant 
kommune 

Andrea Enoksen Eide NRF  

Brukerrepresentant 
HMR 

Jakob Strand Pensjonistforbundet  

 
Andre deltakere: Nei 
 
 
 

 
 

  
 

Helsefellesskap Møre og Romsdal   



Agenda:  
 

 Oppfølging av saker fra forrige møte 

 Revidering av dokument (se vedlegg)  

 Multidose 

 Eventuelt 

o Krav fra politiet om utfylling av skjema ved rekvirering av bistand 

o Dialogmeldinger  

o ALIS  

 
  

Sak 
nr. 

Sak Vedtak/aksjon Ansvarlig  Frist 

01/21 Oppfølging fra forrige møte:  
Forslag om å invitere inn 
representanter til utvalget 
med observatørstatus 
 

Vi er en del av helsefellesskap med 12 
utvalg hvor det er bestemt hvem som 
skal delta.  
 
Enighet om at vi kan invitere andre inn i 
foraet ved behov. 
Avtalespesialist har vært med tidligere, 
og har viktige bidrag å komme med. TV 
for disse vil bli kalt inn fast på møtene 
fremover. 

Leder/ 
nestleder 

Snarest 

05/21 Oppfølging fra forrige møte: 
Innspill på å etablere gode 
kommunikasjonslinjer for m.a 
oversikt over;  
- ferie stenging 
avdelinger/enheter HMR  
- Tilgjengelige tilbud HMR  
- Andre relevante 
nyhetssaker/ informasjon for 
henvisere  
 

Tas inn i neste møte Leder/ 
nestleder 

24.11.2
1 

06/21 Revidering av dokument 
«Møteplass Møre og 
Romsdal» 

Revisjonen er startet og fortsetter i 
neste møte 24.11.  

Alle Fortsett
er i 
neste 
møte 
24.11. 

07/21 Multidose Hvem skal ta ansvar for å endre 
multidose; fastleger eller sykehusleger?  
Saken ble tatt opp og diskutert i møtet.  
Behov for overordnet prosedyre?  
 
Man må uansett sikre at informasjon om 
at pasienten bruker multidose og 
eventuelle endringer som er gjort blir gitt 
til oppfølgende instans ved både 
innleggelse og utskriving.  

Leder/ Alle 24.11 
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Neste møte 24.11.21 kl.13.30-15.00 på teams. 

 
Man skal jobbe videre med dette når 
man skal revidere retningslinjen MMR.  
 

08/21 Eventueltsaker:  
1) Politiet stiller krav om 

utfylling av skjema ved 
bestilling av bistand. 
Informasjon skal 
sendes via AMK. 
Hvordan håndtere 
dette? 

 
Saken har vært drøftet i møtet og saken 
følges opp videre i HMR og fra  
Kommuneoverlege i Ålesund. 
HMR Jobber for å kunne ta i bruk Altinn 
for å sende sensitiv info til eksterne 
instanser. 

Leder 
/kommune-
overlege 
Ålesund 
kommune/ 
IKT-
seksjon 
HMR 

24.11 

 2) Dialogmeldinger Positiv utvikling i volum av meldinger 
Klinikerne i møtet sier dette brukes 
flittig. Viktig å skille mellom 
dialogmeldinger og henvisninger.  
 
Utfordring ift psykiatri da alle meldinger 
kommer inn i en stor postkasse - 
utfordrende å nå fram til den som skal 
ha meldingen. 
 
IKT- seksjonen ser på muligheten for å 
få flere alternative adresser inn til Klinikk 
for psykisk helse og rus. 
 
 
Konklusjon: 
1) kommunene må lære opp nye 
fastleger og HMR må lære opp legene i 
rett bruk av dialogmeldinger for å få 
felles forståelse og praksis 
2) avtalespesialister har egne adresser 
 
IKT-seksjonen i fagavdelingen bistår 
ved behov. 
 

IKT-
seksjonen i 
Fag-
avdelingen 
HMR/ 
Medisinsk 
faglig 
rådgiver i 
Klinikk for 
psykiatri 
og rus/ 
Kommune-
overleger 

Snarest/ 
Fort-
løpende 

 3) ALIS-stillinger på 
sykehuset 

Hvordan få til gode avtaler mellom 
kommune og sykehus?  

 Må være tjenlig for både lege, 
kommuner og sykehus 

 Rekrutterende for HMR 

 Utfordrende for kommunene med 
mangel i fastlegekorpset 

 Utfordrende med bare 6 mndr 
tjeneste - tar tid å lære opp 

 
 

  


