Referat møte Fagråd tjenesteavtale 8
Dato og sted: 04.09.18, Steinkjer rådhus
Til stede: Heidi Klingen Lauten, Anne Mette Hofstad, Sissel S. Humstad, Tove-Mette Aagård, Lena Almås,
Silje Ørjasæter, Marit Lise Haugberg
Forfall: Leif Vonen, Svenn M. Iversen, Marianne Vollen, Cathrine Fiskum
Agenda:
1)

Endringer i sammensetning av Fagråd:

Gunn H. Tronsen og Sidsel S. Nilsen har gått over i nye stillinger og går dermed ut av Fagråd. Sissel S.
Humstad erstatter Sidsel. Cathrine Fiskum inn som gynekolog fra helseforetaket. Heidi sjekker med Olav
Bremnes og Gunn om ny representant fra Innherredregionen.
Sissel sjekker med Leif om hans videre representasjon.
Svenn Morten over i ny stilling. Hva betyr det for representasjon i Fagråd? Heidi sjekker.
Marit Lise oppdaterer medlemmer på Fagrådets nettside.
2)
Aktuelle høringer:
«Forslag til endringer/justeringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp» fra HOD.
Høringsinnspill sendt.
«Standardisert helhetlig pasientforløp for barselkvinner og hennes nyfødte» utarbeidet av fagrådet i Sør Trøndelag.
Høringsfrist 30.08.18. Vi har ingen høringsinnspill, men sender en tilbakemelding om at vi har hatt forløpet til
gjennomsyn i Fagrådet, og at vi ønsker å bruke det som grunnlag for rutiner i vårt nedslagsfelt. Ansvar: Heidi
3)
Samhandlingsprosedyrer:
Flere av lenkene er ikke aktive på den nye hjemmesiden. Anne Mette og Marit Lise følger opp videre.
4)
Fagdag
Arrangeres onsdag 23. januar v/ «Sex og samfunn» v/ Marius Johansen. Tema: Prevensjon.
Marius søker om godkjent kurs i spesialisering for leger, og evt. andre faggrupper(?)
Tove-Mette sjekker angående pris/ dekning av utgifter/ godkjenning og forespør om foreløpig program for dagen.
Vi ønsker en avisreportasje i forkant for å markedsføre fagdagen.
Forvarsel til aktuelle deltakere m/ foreløpig program – Marit Lise lager. Alle sender i sine nettverk.
Forspørre Fylkesmannen om medarrangør – Marit Lise sjekker med Toril Skjørholm
Avklare lokale – Marit Lise sjekker med Marianne
Heidi sjekker med Marianne om vi har midler som kan benyttes.
5)
Rutiner for barselomsorgen
Fagrådet ønsker å jobbe med rutiner for barselomsorgen. Vi vil ta utgangspunkt i arbeidet som er gjort ved St. Olavs
hospital og tilpasse det lokalt. http://data.stolav.no/eqspublic/pasientforlop/docs/doc_27842/index.html

Noen punkter vi ønsker å se på:
- Det er variasjoner mellom sykehusene ved sending av fødselsmelding. Kommunene ønsker meldingen så raskt
barnet er født for å kunne planlegge sitt arbeide. Dette gjennomføres delvis, men avhenger av sykehus og hvem som
sender melding.
- Viktig å se på overganger. Sikre gode overganger med tydelig ansvarfordeling og god dokumentasjon. Avklare hvem
som skal følge opp; hva er spesialisthelsetjenestens ansvar og hva er kommunenes ansvar?
- Sikre god, riktig og tilstrekkelig dokumentasjon i fødselsmeldinger.
- Vi ønsker brukerrepresentant med i arbeidet. Alle bes vurdere om de kjenner aktuell kandidat.

Neste møte i Fagrådet: Tirsdag 27. november kl. 09.30 på Steinkjer rådhus.

