Referat møte Fagråd tjenesteavtale 8
Dato og sted: 06.09.16, Fylkets hus, Steinkjer
Til stede: Tina Eilertsen, Anne Mette Hofstad, Gunn Tronsen, Marit Teie, Tove-Mette Aagård,
Heidi Klingen Lauten, Svenn Morten Iversen, Marit Lise Haugberg
Forfall: Leif Vonen og Sidsel S. Nielsen
Indre Namdal mangler representant i Fagrådet. Fagrådet har et ønske om at dette bør være
en utøvende helsesøster.
Agenda:
1) Tina redegjorde for fagrådets mandat.
2) Behov for bedre elektronisk kommunikasjon mellom fastleger-sykehus-helsestasjoner.
Utfordringer med at det er ulike elektroniske program. Medlemmer fra Fagråd IKT deltar på
neste møte, -vi får da en orientering om status, dagens muligheter og fremtidsplaner.
3) Henvisningsskjema som er utviklet i prosjektet legges inn i kommunenes elektroniske
pasientjournaler, men må fortsatt sendes pr. papir. Skjemaet må gjøres kjent for fastlegene.
Ansvar: Svenn Morten. Tina sender Svenn Morten skjema.
Markedsføre skjema og innholdet for fagrådets side på internett:
Innherred medisinske forum og Namdal legeforum og fastlegesiden.no. Ansvar: Svenn
Morten. Nettverksmøte for jordmødre: Ansvar: Heidi (norddelen) og Gunn (sørdelen).
Nettsiden HNT: Ansvar: Tina og Anne Mette.
4) Drøftet behov for forpliktende dialog mellom aktørene, med jordmor som koordinator i
svangerskapsforløpet.
5) Dialogkonferansen:
Helsesøstrene planlegger innlegg. Ansvar: Sidsel, Marianne og Tove-Mette
Sende ut endelig program og praktisk arbeid med bestillinger Ansvar: Marit Lise
6) Barselomsorgen:
Hvordan gripe an arbeidet?

- Fagrådet har kartlagt status i fht hjemmebesøk i NT.
- Innhente arbeid fra Møre og Romsdal: Ansvar: Anne Mette
- Hva oppleves som mangelfullt i barselomsorgen i dag? Tanker om evt. endring? Kartlegge.
Ansvar: Fagrådsmedlemmer som jobber ved helsestasjon, samt drøfting på
dialogkonferansen
Forslag om Questback i forkant av dialogkonferansen:
- Hva ønsker man av opplysninger i en PLO-melding?
- Fødselsrapport: Krav til innhold? Standardisert innhold? Opplysninger om mors helse –
hvor skal dette?
Konklusjon: Følges opp etter neste møte i Fagrådet.
EQS-prosedyre ID 22249; Innhold i fødselsrapport følges opp ved Føde/ barselavdelingene i
HNT. Ansvar: Tina og Anne Mette
Barselforløpet i spesialisthelsetjenesten: Forslag om at en arbeidsgruppe jobber med dette.
Ansvar: Tina følger opp dette.
Differensiering i barselforløpet: Følges opp videre senere.
Amming/ ammeveiledning: Utfordringer: Mangelfull kunnskap i kommunene. Veiledning og
erfaringsutveksling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten må settes på dagsorden i
arbeidet med barselomsorgen. Ansvar: Alle
Tidlig hjemmebesøk:
Fagrådet har gjennomført kartlegging. Denne må kvalitetssikres og ryddes i. Presenteres ved
dialogkonferansen. Ansvar: Gunn og Heidi.
Følge- og beredskapstjeneste
Aktuelt for Namdalsregionen. Ikke drøftet nærmere i møtet.
Neste møte: Tirsdag 18. oktober kl. 09.45 – 14.30, Fylkets hus, Steinkjer

Referat: Marit Lise Haugberg 07.09.16

