Referat møte Fagråd tjenesteavtale 8
Dato og sted: 22.06.17, videokonferanse Stjørdal, Steinkjer, Nærøy
Til stede: Anne Mette Hofstad, Gunn Tronsen, Sidsel S. Nilsen, Leif Vonen, Heidi Klingen Lauten, Marianne
Vollen, Marit Lise Haugberg
Forfall: Svenn M. Iversen, Tove-Mette Aagård, Tove-Mette Aagård, Lena Almås, Marit Teie
1. Implementering av svangerskapsomsorgen:









Leif deltatt i Innherred medisinske forum. Svært positivt mottatt. Sendt ut info og skjema, samt
prosedyreside til alle fastleger i nedslagsfeltet.
Dordi presenterer til fagledernettverket i august 2017
Må implementeres blant jordmødrene. Ansvar: Anne Mette, Gunn og Heidi
Presentasjon i Namdal medisinske forum høst -17. Mangler gynekolog til å presentere. Med
bakgrunn i vedtak ASU drøftes dette med klinikkleder Tore Andersen. Ansvar: Marit Lise
Ansvar: Svenn Morten og Leif planlegger presentasjon.
Vi kontakter Fagrådet v/ St. Olav for å informere dem om arbeidet vi har gjort og etterspørre
arbeidet de har gjort med svangerskapsomsorgen. Ansvarlig: Leif.
Oppleves mangelfull oppfølging av meldinger fra kommunene til sykehusene. Oppfordring til å
sende avviksmeldinger når noe ikke fungerer.
Ikke fått tilbakemelding fra Fylkesmannen i fht søknad om midler

Fagrådet vil melde bekymring/ varsling i forhold til mangel på faglig ansvarlig ved
Gyn/Fødeavdelingen Namsos. Ansvar: Leif forfatter et forslag.
2. Fagdag høst 2017
Flyttes fra 8. november 2017 til tirsdag 9. januar 2018
Målgruppe: Jordmødre, helsesøstre, leger og ledere i kommuner og spesialisthelsetjeneste
Forslag til tema:
- Nye retningslinjer gravide med diabetes v/ Dordi
- Gravide og overvekt, gravide som er overvektoperert/ brystoperert
- Implementering av henvisningsskjema svangerskapsomsorgen
- Evt. forløpsarbeid NT angående diabetes i svangerskapet
Forslag om å invitere Fylkesmannen med bidrag i fht fagutvikling.
Ansvar: Marit Lise sender ut forhåndsvarsel om konferansen til samhandlingskoordinatorer og andre
aktuelle. Avklare med Dordi først om hun har anledning denne dagen.
Neste møte i Fagrådet: 31.08 kl. 09.30 på Steinkjer. Møterom: Steinkjer rådhus, møterom Arve Hovig.
Marianne sjekker muligheten for videokonferanserom (Sissel og Leif deltar via video fra kl. 10.30).
Referat Marit Lise Haugberg 22.06.17

