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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 1/22 

Dato 26.01.22 

Tidspunkt 14.00-15.00 

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 

     x 

Sunnmøre Regionråd 
– Nordre Sunnmøre 

Olav Mestad Kommuneoverlege Ålesund 
kommune 

x 

Brukerrepresentant 
kommune 

Andrea Enoksen Eide NRF x 

Brukerrepresentant 
HMR 

Jakob Strand Pensjonistforbundet  

Sunnmøre Regionråd 
-Søre Sunnmøre 

Marte Vaage Øie Kommuneoverlege Ørsta 
kommune 

x 

TV avtalespesialister John Kristian Høye Avtalespesialist  
 
Andre deltakere: Marit Teigen Hauge – ass.kommuneoverlege Molde kommune 

  
 

Helsefellesskap Møre og Romsdal   



Agenda:  
 

 Sak 1/22: Kommentarer til referatet/ Oppfølging av saker fra forrige møte – ikke tid i 
dagens møte – tar dette opp igjen i neste møte 

 Sak 2/22: HLR ved pasientoverføringer fra HMR til kommune  
o Se tabell under 

 Sak 3/22: Hjertelegene sine innspill ang dialogmelding med spesielt vekt på dette med 
purring/nye status. Hva skal sendes som ny henvisning og hva som dialogmelding? 

o Se tabell under  
 Sak 4/22: Blåresept og bruk av riktige paragrafer. Off-label bruk.  

o Se tabell under 

 Sak 5/22: Representasjon fra kommunene i tilsettingsutvalget for LIS 1 
o Se tabell under 

 
 

Sak 
nr. 

Sak Vedtak/aksjon Ansvarlig  Frist 

01/22 Oppfølging fra forrige 
møte  

Ikke tid i dagens møte – tas opp igjen i 
videre møter. 

Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortløpende 

02/22 HLR-status ved 
pasientoverføringer fra 
HMR til kommune 

 Vi har satt fokus på dette – 
vanskelig probl.stilling, 
utfordrende for alle parter 

 Viktig med god dialog med 
pas/pårørende 

 Beslutningen/vurderingen må 
være skriftliggjort 

 Involvert helsepersonell må være 
oppmerksom i overgangene fra/til 
sykehuset 

 Når permisjoner skal innvilges må 
info også følge pasienten 

 de 4 palliative teamene bør 
involveres i videre arbeid  

 

Alle Fortløpende 

03/22 Innspill ang 
dialogmelding med 
spesielt vekt på dette 
med purring/nye status. 

Konklusjon:  

 Ved endret helsetilstand: ny 
henvisning 

Alle Fortløpende 
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Videre møteplan 2022:  

 Onsdag 27.04.22 

 Onsdag 08.06.22  
Tidspunkt: kl.13.30-15.00 på teams.  
 
Kvalitetsforbedringssirkel sendes til medlemmene fra Stian. 

Hva skal sendes som ny 
henvisning og hva som 
dialogmelding? 

 Ved purring av time med 
uendret helsetilstand: 
dialogmeld mest 
hensiktsmessig  

Fastlegene bør bruke veileder på 
kontoret/kollegiale muligheter internt 
på legekontoret før man sender 
spørsmål til spesialist dersom det ikke 
er spesifikt som bare spesialist kan 
svare på. 
 
EKG skal vedlegges henvisningen med 
tolkning – i henvisning 2.0 kan dette 
legges ved digitalt, ellers må det 
printes ut og sendes pr post.  
 
Svartid: innen 5 dager 
 

 

04/22 Blåresept og bruk av 
riktige paragrafer. Off-
label bruk. 

Diskusjon i møtet om straffegebyr til 
lege ved bruk av feil paragraf ved blå 
resept-forskrivning.  
Red. anm: Før referatet ble sendt ut 
ble saken endret fra regjeringens side.  
 

 Avsluttet 

05/22 Representasjon fra 
kommunene i 
tilsettingsutvalget for LIS 
1 

Diskusjon i møtet. Utfordrende å få 
med seg kommuneoverleger på dette 
arbeidet, også fastleger. Det må evt 
være noen som har administrativt 
ansvar for legetjenesten i kommunen 
som får dette ansvaret, da 
arbeidsmengden er for stor, og 
kommer i tillegg til vanlige arb.oppg. 
 

Kommune-
overlegene 

 


