
 
Møtereferat «Klinisk behandlerfagråd 
Møre og Romsdal». 1. møte - 2019. 
 
Møtested: Admin.-bygget Ålesund sjukehus , møterom Kolåstind og via Skype.  
Møtetid: Tirsdag 9. april  kl. 13-15 
Møteleder: PKO-leder Stian Endresen  
Sekretær: PKO-leder Stian Endresen  
 
 
Sakliste:  
 
Sak 01.2019: Mandat, oppgaver, medlemmer, melding av saker og oppfølging av saker 
for det nye rådgivende ”Felles behandlerfagrådet i Møre og Romsdal”.  
 
Sak 02.2019: Endring av anbefalinger for oppgavefordeling mhp. på ansvar for 
oppfølging av pasienter med multidose. Justering av ”Møteplass Møre og Romsdal 
dokumentet” . 
 
Sak 03.2019: Dokument for  ansvarsfordeling av oppfølging av somatisk helse for 
pasienter med psykiske helseplager .  
 
Sak 04.2019: Innføring av ”bærbare skjermer på kommunale legevakts kontorer og i 
kommunale legevakts biler ” slik at ambulanse personell og legevaktslege får samme 
skriftlig informasjon ved utrykninger etter ”lege- ambulanse-alarm ”.  
 
Sak 05.2019 : Innføring av lege-lege-dialogmelding i Møre og Romsdal.   
 
 

Sak 01.2019 
I HMN har både HNT og STOH eget ”legeutvalg” som skal bedre samhandlingen i 
Trøndelag . Disse fagutvalgene ble opprettet etter vedtak i ASU i Trøndelag. I Møre og 
Romsdal ble det på OSU møte i november 2018 bestemt at det i Møre og Romsdal skulle 
etableres et tilsvarende utvalg. I Møre og Romsdal ønsker en å kalle utvalget for ”Felles 
behandlerutvalg” da en ser viktighet av også å inkludere de behandlere som ikke er 
leger. Eksempel på dette er  psykologer, jordmødre og kiropraktorer .  
 
I Møre og Romsdal fikk PKO-leder i fagavdelinga ansvar for å etablere dette utvalget. En 
har valgt å ”bygge opp” utvalget etter mal fra STOHs legeutvalg . En ser det som 
hensiktsmessig å ha mest mulig like prosedyrer og bygge videre på de erfaringer som er 
gjort i Trøndelag .  
 
En holder på å reforhandle samhandlingsavtalene og en ønsker å se om en kan forankre 
dette utvalget i dagens delavtale nr. 13.  
 
Forslag til vedtak  som sendes OSU for endelig godkjenning:  



 
Følgende  arbeidsinstruks gis for det nye utvalget:  
 
«Nyetablert ”Felles behandlerfagråd” for bedre samhandling:   

 
Det nyetablerte behandlerfagrådet i Møre og Romsdal er opprettet etter at  ”Overordnet 
samarbeidsutvalg (OSU) i Møre og Romsdal i november 2018 vedtok at Møre og 
Romsdal, som det siste av de de 3 HF-ene  i Midt-Norge skulle etablere et ”felles 
behandlerfagråd” . Mål med utvalgene er å bedre samhandlingen mellom behandlere i 
spesialisthelsetjenesten og kommunene.  
 
Utvalget skal ha en rådgivende funksjon overfor OSU og andre samarbeidsorgan i Møre 
og Romsdal.  
 
Behandlerfagrådets oppgaver: 
Utvalget skal gi råd om vesentlige forhold i behandler-til-behandler-samarbeidet 
mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som ivaretar pasientforløp 
og god utnyttelse av ressurser.  
 
Forslag om endret oppgavefordeling mellom avdelinger i HMR og fastleger skal vurderes 
med tanke på pasientsikkerhet, ressursbruk og om det er forenelig med dagens 
arbeidsform i sykehus og fastlegepraksis. Legeutvalget skal være høringsinstans for 
forslag til standardiserte pasientforløp som involverer både kommunene og 
helseforetaket. 

  
Behandlerfagrådets medlemmer: 
Medlemmer per 1. april 2019: 
1) Kommuneoverlege fra Orkide-område 
2) Kommuneoverlege fra ROR-område  
3) Kommuneoverlege fra Sunnmøre   
4) Pk-Nordmøre  
5) Pk-Romsdal  
6) Pk-Sunnmøre 
7) Pko-leder  
8) Overlege medisinsk klinikk 
9) Overlege klinikk for diagnostikk 
10) Overlege akuttklinikken  
11) Behandler fra Klinikk for psykisk helse og rus  
12) Overlege kir klinikk 
13) Overlege KKBU  
14) Overlege medisinsk klinikk  
15) Behandler Klinikk for psykisk helse og rus 
16) Lege fra fagavdelinga  
 
Melde saker: 
Fastleger , kommuner , sykehus og samarbeidsorgan mellom sykehus og kommuner kan 
melde saker som gjelder samhandling og oppgavefordeling mellom helseforetaket og 
behandlere/fastleger i kommunene . I tillegg kan utvalget på eget initiativ ta opp 
relevante saker til drøfting i utvalget . 



Saker meldes til Pko-leder Stian Endresen (Stian.Endresen@helse-mr.no).  
 
Oppfølging av saker: 
I saker som innebærer vesentlige endringer i samarbeidet mellom leger i sykehuset og 
kommune så vil felles behandlerutvalg sende forslaget til drøfting til: 
a) Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) og kommuneoverlegene i Møre og Romsdal  
b) Seksjon for samhandling i HMR og aktuelle klinikker  
 
Etter ny drøfting i felles behandlerråd sendes saker til OSU. OSU vedtar og sender ut 
endelige anbefalinger til sykehus/kommuner.  
 
Forslag til vedtak : 
En vedtar retningslinjer som er vedlagt. 
 
Drøfting : 
Det kom i møte tydelig frem at en ønsket at lege fra fagavdeling skulle delta i det kliniske 
behandlerfagrådet.  Både HMR sine egne overleger og de to kommuneoverlegene som 
deltok poengterte at de ønsket at fagdirektør eller stedfortreder skulle delta. En ønsket å 
ta inn at saker skulle til høring hos tillitsvalgte både i HMR og i kommune før endelig 
vedtak.  En var opptatt av de kommuneoverleger som deltok skulle være forankret i hhv.  
Orkide/ROR/Sunnmøre regionråd og leder av utvalget fikk i oppdrag om å sikre slik 
forankring innen utgangen av 2019 . En ser det som hensiktsmessigs at PKO-leder satt 
som leder og sekretær av rådet ut 2019. Mot slutten av 2019 gjennomføres det valg på 
ny leder. HMR sine representanter oppnevnes av klinikksjefene og fagdirektør . PK 
representerer fastlegene i sin region og kommuneoverleger oppnevnes av sine 
regionråd.  Revidert retningslinje er vedlagt . 
 
Vedtak : 
En vedtok enstemmig vedlagte nye redigerte  retningslinjer fra ”Møre og Romsdal sitt 
kliniske behandlerfagråd” (se eget vedlegg). 
 

Sak 02.2019 
Endring av ansvarsfordeling om oppdatering av multidose . 
I ”Møteplass Møre og Romsdal” som ble vedtatt i november 2018 er det punkter om 
ansvarsfordeling for å sikre rett medisininnhold i multidosepakkene. Det ble 1. januar 
2019 inngått nye avtaler om levering av multidosepakker til 23 av kommunene i Møre 
og Romsdal. Dette har ført til  ”endringer av tidligere gode og sikker innarbeidet 
praksis”. En blir pga. av nye kommunale rutiner nødt til å revidere punktene som 
omhandler denne problemstillingen i ”Møteplass Møre og Romsdal” .   
 
Forslag til vedtak: 
 
Felles behandlerutvalg har mandat til å justere «Møteplass Møre og Romsdal» og vedtar 
følgende endring:  
 
Når en pasient har fått multidose så betyr dette at kommunen har tatt over ansvaret for 
at pasienten skal få rett medisinering . Det er da kommunen sitt ansvar at 
medisininnholdet i multidosepakken er rett .  
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Endringer av medisiner som gis via multidose skal primært formidles fra pasienten sin 
fastlege eller den sin stedfortreder og til ”multidoseapoteket”.  Dette gjøre av 
pasientsikkerhetsgrunner da det er pasienten sin fastlege som skal ha oversikt over 
hvilke medisiner pasienten skal bruke .  
 
Drøfting: 
En gikk igjennom dagens situasjon og det utfordringsbilde en har der både Statens 
helsetilsyn og Legemiddelverket har uttrykt sin bekymring. Det ble problematisert at 
ansvaret med foreslåtte vedtak overføres til fastlegene i sin helhet. Dette er et delt 
ansvar mellom de som rekvirerer legemidler til pasienter. Følgelig må det fokuseres på å 
sikre at også sykehusleger oppdaterer multidose når det gjøres endringer i pasienters 
legemiddelbehandling.  
 
Vedtak: 
En velger å ikke forandre dagens rutiner i ”Møteplass Møre og Romsdal dokumentet” .    
 

Sak 03.2019 
I forbindelse med innføring av pakkeforløpene for psykisk helse så er en av fen 
hovedmålene å sikre at pasienter med rus og psykiske helseplager får bedre oppfølging 
av sine somatiske helseplager .  PKO- leder og stabsleder Ole Lorvik har tatt 
utgangspunkt i det arbeidet som ”Møteplass Oslo” og OUS har gjort mhp på denne 
problemstilling . Lorvik og Endresen har laget en ”justert utgave” av deres arbeid som er 
tilpasset forholdene i Møre og Romsdal .Dette dokumentet er sendt ut på høring til alle 
overleger i Rus/psykiatri klinikken i HMR .  Dokumentet beskriver dagens praksis men 
en har valgt å poengtere viktighet av årskontroller og at der skal være mulighet å avtale 
oppgaveoverføring mellom behandlere i HF og kommune .  
 
Forslag til vedtak : 
 
Felles behandlerfagråd godkjenner utkast til ”Møteplass Møre og Romsdal dokument for 
samarbeid om oppfølging av somatiske helseplager for voksne rus- og psykiatri 
pasienter ”. Dokumentet oversendes OSU for endelig godkjenning .  
 
Drøfting : 
En ønsker at dette dokumentet skal være med å sette fokus på viktighet av at pasienter 
med psykiske helseplager får god oppfølging av sine somatiske helseplager . 
Dokumentet må være et ”levende” dokumentet hvor en skiver ned oppgavefordelingen 
mellom  behandlere i sykehus og kommune . Viktig at en gjør skriftlig de ”rutiner” en har 
i dag . Der er ”lite nytt” i dokumentet men en får nå skriftliggjort dagens praksis.  
 
Vedtak : Dokument oversendes OSU for endelig godkjenning . 
 

Sak 04.2019 
I dag så får legevaktsleger ”Lege- ambulanse- alarm via helsenettet  på sin 
helsepersonell radio . Meldingen gis muntlig .  Der er noen steder dårlige samband . 
Ambulansearbeiderne får disse meldingene også elektronisk på bærbare skjermer som 
også inneholder GPS .  Kun to kommuner har slike skjermer i dag . Ofte reiser både  
legevaktslege og ambulanse til den pasientens  adresse  når ”lege- ambulanse alarm 
utløses ” . Legevaktslegen kan forsinkes da han mangler utstyr som både kvalitets sikrer 



at rett informasjon/adresse er mottatt  og de mangler Gps skjermer som angir 
lokalisering til pasient .  
 
Forslag til vedtak : 
En vedtar å sende sak til høring i  Akutt klinikken og til kommuneoverlegene  der en 
foreslår at Akutt klinikken  i HMR tilbyr å anskaffe utstyr til utleie for de kommunale 
legevaktene/legevaktbilene . 
Kommune må dekke de økonomiske utgiftene ved leie og vedlikehold av disse 
skjermene .  Sak behandles videre på neste møte  i Felles behandlerfagråd etter at en har 
fått høringssvar fra Akutt klinikken  og kommuneoverlegene .  
 
Diskusjon : 
Viktig at en sikrer god og skriftlig informasjonsutveksling mellom AMK og 
legevaktslegen .  En må nytte ny teknologi . Alle kommuner i Møre og Romsdal må ha 
samme ”standard” på informasjonsutveksling .  
 
Vedtak :  
En sender sak over til det Kliniske akutt -utvalget i Møre og Romsdal der en ber om  at 
de sikrer innføring av ”skjermer” og lik praksis for kommunikasjon mellom AMK og 
legevaktsleger i Møre og Romsdal . 
 
 

Sak 05.2019  
Det jobbes med innføringen av  dialogmeldinger i Møre og Romsdal fom 2019.  
 
Forslag til vedtak : 
Felles behandlerutvalg støtter at en prøver ut dialogmeldinger i Møre og Romsdal 
mellom behandlere på i HMR og fastleger fom mai 2019   
 
Vedlegg : Møteplass Møre og Romsdal dokument .  Dokument for samhandling rundt 
somatisk helse til pasienter med rus- og psykiske helseplager .  Arbeidsprosedyrer for 
legeutvalget på St. Olav (ettersendes i egen mail).  
 
En drøfter St Olav sin prosedyre for dialogmeldinger . Dette er en god rutine som er 
revidert i februar 2019 . En ønsker samme prosedyre i HMR med unntak om punktet 
hvor der står at ”dialogmeldinger kan nyttes til å avbestille timer” . En ønsker her en 
presisering om at ”normalt” så skal dette gjøres via sekretær .  
 
Vedtak: 
 En ønsker at der i HMN skal ha en felles rutine for dialogmeldinger for de tre HF.  
 
Sten april 2019. 
 
 


