
 
 

 
 

Arkiv:  Vår ref:  Side 1 av 5 

  SK:   

 

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 3/21 

Dato 08.12.21 

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 

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:  
 

 Sak 8/21: Kommentarer til referatet/ Oppfølging av saker fra forrige møte 

 Sak 9/21: Informasjon om helsefellesskap og behandlerfagråd.  

 Sak 10/21: Samarbeid ved henvisning fra optikere og andre henvisere som ikke er leger 

 Sak 11/21: TUD-pasienter – Er samarbeidet godt nok? Ansvarsfordeling og 
informasjonsflyt? 

 Sak 12/21: Multidose 

 Sak 13/21: Lavterskeltilbud innenfor psykisk helsevern både for barn og voksne i 
kommunene.  

 Sak 14/21: Fortsette revidering av «Møteplass Møre og Romsdal dokumentet».  

 Sak 15/21: Evt: 
1) Kontaktlege i psykiatrien 
2) Oppfølging av pasienter som starter opp med immun-modulerende medisiner. 
3) Hvordan skal en forholde seg til bruk av bilder/ønsker om bilder i henvisninger til 
HMR? 
 

Sak 
nr. 

Sak Vedtak/aksjon Ansvarlig  Frist 

08/21 Oppfølging fra forrige 
møte:  

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

 Innspill på å 
etablere gode 
kommunikasjonsl
injer for m.a 
oversikt over;  
- ferie stenging 
avdelinger/enhet
er HMR  
- Tilgjengelige 
tilbud HMR  
- Andre relevante 
nyhetssaker/ 

Sakene tas inn i neste møte Leder/ 
kommune
-overlege 
Ålesund 
kommune
/ 
IKT-
seksjon 
HMR 
 
 
 
 
 
 
 
Leder/ 
nest-leder 

01.03.22 
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informasjon for 
henvisere  
 

09/21 Informasjon om 
Helsefellesskap/utvalg 

1) Refusjon av utgifter 
brukere/fastleger er på plass. 
Ålesund kommune tatt på seg 
dette.  

2) Hvert klinisk utvalg skal lage en 
”plan” til sommeren som også 
skal inneholde hvordan planen 
skal implementeres. For dette 
kliniske utvalget er planen  
”Revidert dokument Møteplass 
M og R”. 

 

 
 
 
 
Alle 

Juni-22 

10/21 Samarbeid ved 
henvisning fra optikere 
og andre henvisere 
utenom leger 
 

Man er positiv til at andre henvisere 
bruker HMR, men henviser bør sende 
kopi av henvisningen til fastlegene til 
informasjon, som igjen fører til at 
sykehuset får info om hvem som er 
fastlege.  
Tiltak: 

 Få på plass Altinn-løsning hvor 
optikere kan sende digitalt.  

 Sende ut informasjon til aktuelle 
henvisere om at kopi skal gå til 
fastlege og at formål med 
henvisningen må stå tydelig 
øverst i henvisningen. 

 Vurdere å invitere andre 
henvisere til fastlegemøter. 
 

Leder i 
samarbeid 
med IKT- 
seksjon 
HMR 

Fortløpende 

11/21 TUD-pasienter – Er 
samarbeidet godt nok? 
Ansvarsfordeling og 
informasjonsflyt? 
 

Viktig å få til et godt samarbeid rundt 
TUD-pasientene mellom 
spesialisthelsetjenesten og 
primærhelsetjenesten. 

 Viktig å få til et godt samarbeid 
mellom spesialist- og 
primærhelsetjenesten rundt 
TUD-pasientene.  

 Hvordan skal 
injeksjonsbehandling til disse 
pasientene gjøres best mulig? 
Ulikt organisert 
somatikk/psykiske helsevern 
med tanke på 
infusjonspoliklinikk 

Leder/ 
Medisinsk 
faglig 
rådgiver 
Klinikk for 
psykiatri 
og rus. 

 



 Bør i utviklingsplanen HMR se 
på behovet for utvikling av 
tjenestene til 
psykiatripasientene (ofte 
langvarige infusjoner som 
krever mye tid og ressurser på 
fastlegekontorene.) 

 Fastlegene må kobles på 
arbeidet med utviklingsplanen. 

 

12/21 Multidose Dårlig funksjonalitet når det gjelder å 
sende oppdaterte medikamentlister til 
multidoseapotek. Hjemmesykepleiere 
får tilsendt liste fra sykepleier på 
sykehus, men fastlege har kanskje ikke 
mottatt epikrise til samme tid. Hvordan 
sikre riktig medikamentliste? 
Tiltak:  

 Sjekke muligheten for at 
sykehuslegene legger inn nye 
medikamenter i rp-formidleren, slik 
at fastlegene enkelt kan legge dem 
inn i medisinlistene. Skal ikke 
sendes som rp, men lages som en 
oppdatert liste med registrert ny 
medisin. Dette gjøres hos noen 
leger, men ønskelig at dette gjøres 
hver gang det skrives ut nye 
medikamenter/endring av dosering 
hos multidosepasienter. 

 Dersom mulig; informasjon sendes 
ut til sykehuslegene om  

o at pasientene må spørres 
om de har multidose ved 
innkomst 

o at dette er en enkel måte å 
bidra i 
medikamentsamstemming 

Nestleder 
i 
samarbeid 
med DL-
konsulent 
HMR 

Medio 
januar 2022 

13/21 Lavterskeltilbud psykiatri Godt kjent tilbud, som fungerer bra, 
skal være lav terskel, og kan bidra til å 
bedre pasientenes psykiske helse på 
kortere tid enn om pasienten skulle 
ventet på annet tilbud i kommunen/ i 
spesialisthelsetjenesten. 
Epikrise fra behandlingen bør sendes til 
fastlege – hvordan sikre dette? 

Leder Medio 
januar 2022 
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Møteplan 2022:  

o Onsdag 26.01.22 
o Onsdag 27.04.22 
o Onsdag 08.06.22 (?) 

Tidspunkt: kl.13.30-15.00 på teams.  
 

- Informasjon sendes til alle 
kommuneoverleger der det 
oppfordres til å ta dette videre 

14/21 Revidering av dokument 
«Møteplass Møre og 
Romsdal» 

Revisjonen er startet og fortsetter i 
neste møte  

Alle Fortsetter i 
neste møte  

15/21 Eventuelt:  
1) Kontaktlege i 

psykiatrien 

2) Oppfølging av 
pasienter som 
starter opp med 
immun-
modulerende 
medisiner. 

3) Hvordan skal en 
forholde seg til 
bruk av 
bilder/ønsker om 
bilder i 
henvisninger til 
HMR? 

1) Kommunene har gode 
erfaringer med at tildeling av 
kontaktlege i psykiatrien er bra 
for pasientene.  Saken er drøftet 
med eksempler på 
pasientgrupper i psykiatrien og 
kreft/rehab klinikk. Det 
poengteres at det er viktig at 
det tydeliggjøres i epikrise at 
pasienten har kontaktlege, og 
hvem dette er, og at det skaper 
trygghet og forutsigbarhet hos 
de psykiatriske pasientene å få 
tildelt en kontaktlege. 

2) I forbindelse med pkt. 2.2 i 
dokumentet «Møteplass M&R» 
kan det legges inn justering om 
håndtering av dette.  

3) Det må lages retningslinjer på 
hvordan dette skal gjøres; 
Man lager et punkt i Møteplass 
MogR om hvordan bruk av 
bilder skal håndteres.  

 
 
 

Alle Fortsetter i 
neste møte 


