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HMN

• Vi i Helse-Midt har blitt  ”etterlyst” på de siste PKO-
konferansene .

• HMN =HMR + H.St.Olav +HNT 

• Totalt :725 000 innbyggere (265000 i HMR) 

• 3 ulike ”modeller” for PK ordningen 

• HMR og H St.Olav har kommunal ”med- finansiering”.

• HNT ”tradisjonell modell” .

• HMR har ”fastlønnsmodell” (50/50 Kommune/HF)

• H.St.Olav har ”konsulentbudsjett” fra kommune



Hvorfor møteplass Møre og Romsdal ?

• Utfordringsbilde

•  Både spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten fikk flere oppgaver 
enn de hadde menneskelige og økonomiske 
ressurser til å utføre .HMR skal spare for å 
bygge nytt sykehus ->Omstilling -> 
Oppgaveomfordeling .

•  En startet med ”pekeleken”

• Der ble ”friksjon” ved oppgaveomfordeling  



Hvorfor møteplass Møre og Romsdal ?

•  I samhandlingsavtalen (2015) mellom HMR 
og kommunene i Møre og Romsdal står der at 
vi skal ”vurdere  samhandlingstiltak som andre 
HF har lykkes med” og evt nytte disse i eget HF 
. 

• Vi såg etter hva vi hadde lykkes med selv og 
hva andre HF hadde lykkes med . 



Møteplass Møre og Romsdal :

• For å sikre god oppgaveomfordeling og slutte med 
pekeleken” så samler vi ”flere tiltak” der alle handler 
om

• Behandlere i kommunene og 
spesialisthelsetjenesten(Hf og RHF sine avtale 
spesialiter/sykehusavtaler) møter for å fordele 
praktiske og faglige oppgaver . 

• Skape felles forståelse om at samhandling er 
oppgavefordeling mellom pasient , fastleger og 
sykehusleger for  å nå vært felles mål som er mest 
mulig utredning og behandling med de menneskelige 
og økonomiske ressurser vi har tilgjengelig . 



Hvorfor Møre og Romsdal  trenger en 
”møteplass”? 

• Behov for å systematisere de ”møtearenaer vi har mellom 
behandlere på sykehus og fastleger.

• -> Vi såg behovet for å strukturere de ”samhandlingstiltak” 
som handler om samhandling mellom behandlere i 
kommune og Helse Møre og Romsdal HF/avtalespesialister

• ->Møteplass Møre og Romsdal er både et ”møteplass 
dokument” og en samling av flere samhandlingstiltak .

• Før dørvokter , nå fokus på ”døråpnerne” . 
Pasientrettigheter . 

• Før henvisningskvalitet, nå epikrisekvalitet. Pasient raskt 
videre . 



Utfordringsbilde spesielt i MogR

• 2Hf som slår seg sammen (Helse Sunnmøre og Helse 
Nordmøre og Romsdal ). Danner Helse Møre og 
Romsdal i 2011 (jmf dagens Finnmark + Troms)

• 2 sykehus (Molde+Kr sund) skal bli til et sykehus .
• Spesialisthelsetjenesten skal spare penger for å få råd 

til å bygge nytt sykehus . (Drift ned  ).
• Hvem skal ta over oppgavene? Kommunene?
• 260000 innbyggere . 4 lokalsykehusområder. 
• Store utfordringer ved at en av ”fogderiene mister 

statlige arbeidsplasser(ikke bare helse).  Lokalisering av 
andre statlige arbeidsplasser trekkes inn i diskusjon om 
plassering av helsetilbud. 



Utfordringsbilde 

• Kommunevalg og fylkestingsvalg i år  
(Politikere som posisjonerer seg) 

• Balansering med at alle skal ha ”like mye” 
4x2 ”nytt og nyttig møter” , 4 LSU møter , 
emnekurs, fagmøter , OSU , styremøter   må 
legges i hvert fogderi på turnus ……

• Mye tid til reising (4,5 time + 4 ferger å reise 
gjennom fylket)  .



Møteplass Møre og Romsdal 2019->

• 1)Møteplass Møre og Romsdal dokumenter 
• 2)Behandlerfagråd (ikke legefaråd) 
• 3)Møteplass MogR dokument om psykiatri mhp på somatikk
• 4)Fastlegemøter 4x2 møter per år 
• 5)Pk har fast deltagelse på alle 5 samhandlingsnivå 

(Dialogmøte/Topplederforum, OSU (PKO leder ) , LSU (1 pk i hver av 
de fire fora)  , 4 kliniske fagutvalg (Deltager av PK i 3 av 4)  og ulike 
møteplasser/fagdager/hospitering.

• 6)Innføre dialogmeldinger mellom fastleger og 
sykehusleger/avtalespesialister  . 

• 7)Bruker begrepet :Fastleger og andre henvisere. Ser potensiale av 
å inkludere avtalespesialister -

• 8)Deltagelse i LIS 1 sin opplæringsuke.



Hva oppnår vi :

• 1)Fastleger kommer inn på arenaene sammen 
med kommuneoverleger , toppledere fra 
kommune og helseforetaket sine ledere 
.Forankre det vi blir enig om . 

• 2)Skaper en forståelse for fastlegene sin rolle 
(portvokter/portåpner) og fastlegene sin 
kompetanse . Særstilling 

• 3)Vi får bedre fokus på oppgavefordeling 



Hva kan andre ”lære ” av oss:

• 1)PK må være ”felles finansiert” . I MogR betaler 
kommunene halvparten av utgifter . På StOlav HF så 
betaler kommuner inn til ”konsulent pott” som HF bruker 
for å kjøpe inn fastlege kompetanse som konsulenter 

• 2)Felles legefagråd/behandlerfagråd (Helsevesenet i 
endring med nye behandlere).

• 3)Pk/fastleger inn i ”Samhandlingsmøtene” som faste 
medlemmer .

• 4)Lag opptrappingsplan pk ordning  
• 5)Inkluder avtalespesialister .
• 6)Invitere seg inn til legeforening sin kurskomite sine møter 

.


