Referat møte Fagråd tjenesteavtale 8
Dato og sted: 18.10.16, Fylkets hus, Steinkjer
Til stede: Tina Eilertsen, Anne Mette Hofstad, Gunn Tronsen, Marit Teie, Heidi Klingen
Lauten, Marianne Vollen, Sidsel S. Nilsen, Marit Lise Haugberg
Forfall: Leif Vonen, Tove-Mette Aagård, Svenn Morten Iversen
Agenda:
1) Elektronisk meldingsutveksling
Besøk v/ Marit Øverengen, KomUt og Jan Ove Heggdal HNT
Lenke til presentasjon
Opprett forespørselsmelding til helsestasjonen
Dialogmeldinger mellom fødeavdeling og helsestasjon
Personnummer til nyfødte: Nasjonal pilot i Helse Sør-Øst. Breddes etter hvert i resten av
landet. Lenke til nettsted i presentasjonen.
Innspill fra fagrådet:
- Fremkommer ønske om å sende fødselsmelding innenfor 24 timer etter fødsel i NordTrøndelag.
- Meldinger fra kommunene og til sykehusene; for eksempel henvisning fra jordmor i
kommunen til fødeavdeling bør sendes elektronisk (pr. i dag går henvisning/ henvendelse pr.
papir/ telefon).
- Ønske om å sende elektronisk fødselsmelding fra Natus til helsestasjonene (pr. i dag skjer
dette på papir).
- Henvisningsskjema for svangerskapsomsorgen. Tips om å sende dette nasjonalt til ehelsedirektoratet og lokalt til KomUt for å forsøke å få det lagt inn elektronisk. Ansvar: Tina
2) Dialogkonferansen
- 40 påmeldte pr. nå. Fagrådets medlemmer videresender invitasjon til aktuelle deltakere.
Åpent for påmelding til 31.10.
- Vi sjekker alternativt møtested pga antall påmeldte. Ansvar: Marit Lise sjekker med
Fylkesmannen. Dette er gjort, og konferansen flyttes til Statens hus, Steinkjer.
- Tina må kanskje forlate konferansen kl. 12 pga sammenfallende avtaler. Evt. må en annen
fra fagrådet da lede resten av dagen. Avklares dagen i forveien.

- Be foredragsholdere om å oversende presentasjoner til Marit Lise senest dagen i forveien.
Ansvar: Gunn, Anne Mette og Tina.
- Fagrådet planlegger gruppedialog/ -drøfting kvelden i forveien
- Fagrådet ønsker å presentere prosjektet Elektronisk fødselsmelding i HMN RHF under
konferansen. Vi forespør Rut Naversen: Rut.naversen@stolav.no Mob: 905 32 663. Ansvar:
Tina
- Overnatting/ middag fra 1.-2. nov. på Grand: Vi møtes på Grand kl. 16. Bestiller middag til
kl. 16.15. Møterom kl. 18-22. Avklare hvor mange som skal overnatte. Ansvar: Marit Lise
- Praktisk: Trykking av program, navnelapper og deltakerliste samt 4 gaver til forelesere.
Ansvar: Marit Lise
3) Barselomsorgen – videre arbeid
- Anne Mette følger opp arbeid som er gjort i Helse Møre og Romsdal
- Barselforløpet i spesialisthelsetjenesten: Planlagt etablering av fagteam knyttet til flere
fagområder ved Gyn/Fødeavdelingene i HF. Barselforløpet vurderes som et av dem.
- Forslag om å etablere standardisert barselforløp. Fagrådet ønsker å invitere Torstein
Rønningen i neste møte. Ansvar: Tina
Neste møte: 2. desember kl. 09.30-14.30, Fylkets hus, Steinkjer
Første møte 2017: Fredag 13. januar kl. 09.30

Referat: Marit Lise Haugberg 19.10.16

