Referat møte Fagråd tjenesteavtale 8
Dato og sted: 06.03.18, Steinkjer rådhus
Til stede: Heidi Klingen Lauten, Anne Mette Hofstad, Marianne Vollen, Sidsel S. Nilsen, Tove-Mette Aagård,
Gunn Tronsen, Lena Almås, Marit Lise Haugberg
Forfall: Leif Vonen, Svenn M. Iversen
Agenda:
Orientering:
Marit Teie har valgt å gå ut av fagrådet. Sissel Brattbakk er utfordret til å finne ny jordmor som kan ha
funksjonen. Det er tidligere spilt inn behov for deltakelse av en gynekolog i fagrådet, etter at Tina Eilertsen
gikk ut. Forslag fra Gyn/Fødeavdelingene om å spørre Catrine Fiskum når hun er ferdig spesialist høsten
2018.
1. Evaluering av fagdag 9. januar 2018:
I etterkant av fagdagen fikk alle deltakere tilsendt en questback på e-post. 36 av ca. 60 deltakere har svart.
Vi ser av evalueringen at foredrag som omhandlet tema generelt scorer bedre enn foredrag som
omhandler spesifikke rutiner for en faggruppe. Jevnt over er det gode tilbakemeldinger, og 94,2 % svarer at
de er tilfreds eller svært tilfreds med det faglige utbyttet av fagdagen totalt sett. Vi har mottatt tips til
tema og en del generelle tilbakemeldinger som vi tar med i planleggingen av eventuelle nye fagdager.
2. Fagrådets mandat og arbeid videre:
Besøk av Samhandlingssjef HNT Olav Bremnes, avd.leder GynFøde Le Marianne Mathisen, avd.leder
GynFøde Na Sissel Brattbakk for å drøfte fagrådets mandat, rammer for arbeidet og «veien videre».
Fagrådet har etterspurt mandat, rammer og betingelser for sitt arbeid. Etter at prosjekt for
svangerskapsomsorgen er gjennomført har fagrådet hatt en god del utfordringer knyttet til
implementering av arbeidet som er gjort. Arbeidet er presentert for ASU, og ASU har gitt sin tilslutning til
arbeidet, men det har vært uklart hvilket mandat ASU har til å pålegge partene å ta i bruk de nye rutinene.
Likeså hvilket ansvar fagrådet har for å implementere rutinene.
I tillegg har fagrådet behov for å avklare hvordan arbeidet skal være videre. Utgangspunktet for arbeidet i
fagrådet var Helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg i Midt-Norge 2011 – 2014, der fagrådet
i Nord-Trøndelag skulle utarbeide rutiner for svangerskapsomsorgen, St. Olavs rutiner for fødselsomsorgen
og Helse Møre og Romsdal rutiner for barselomsorgen. Arbeidet har ikke vært etterspurt fra HMN RHF, og
fagrådet er usikre på hva som er gjort i regionen for øvrig og veien videre for sitt arbeid.
Det fremkommer behov for å tydeliggjøre partenes forpliktelser i fagråd og tydeligere forankre arbeidet
som gjøres. Det må avklares rammer for involvering og ressurser fra både kommuner og helseforetak.
Olav presenterte i møtet bakgrunnen for samhandlingsreformen og tjenesteavtalene. Han presenterte
også fagrådets mandat slik det fremkommer i Samarbeidsavtalen mellom kommunene og Helse NordTrøndelag.

I møtet ble det enighet om følgende:
 Det er behov for å etablere et regionalt samarbeid og for å etterspørre hva som er gjort i regionen
for øvrig med utgangspunkt i helhetlig plan. Olav sjekker kontaktinfo for fagråd v/ St.Olav og HMR
og kontakter Sigrid Aas v/HMN. Olav informerer fagråd v/ Heidi.
 Det vil bli gjennomgang av mandat, representasjon og funksjon for fagrådene i møte ASU 12.06.18.
Olav følger opp. Heidi deltar i ASU 12.06.18.
 Samhandlingsprosedyrer av medisinsk karakter som er utviklet av fagråd ligger i EQS og må
godkjennes av spesialist i foretaket. Marianne M. og Sissel B. avklarer hvem som kan gjøre dette.
 Samhandlingsprosedyrer av jordmorfaglig og administrativ karakter som er utviklet av fagråd ligger
i EQS og må godkjennes – Anne Mette og Marit Lise ser på disse.
 Fagråd ønsker å rette en formell henvendelse til fylkesmannen v/ fylkeslegen i fht dialog og
eventuelt samarbeid innen fagområdet. Gunn retter en henvendelse.
Fokus/ tema for fagrådets møter fremover:
- Nye retningslinjer/ rutiner innenfor fagområdene våre
- MRSA - retningslinjer
- Hospiteringsavtale
- Fødselsmeldinger – innhold, erfaringer
- Forberede møte i ASU 12.06
- Arrangere fagdag i november med tema prevensjon, foreleser fra Sex og samfunn. Marianne sjekker hvor
mye midler vi har til disposisjon, Tove-Mette sjekker kapasitet for kurs v/ Sex og samfunn. Forslag om 7.-8.
november -18.
Rammer for møter i fagrådet:
Møtes fire ganger årlig (to vår og to høst) i heldagsmøter
Alle medlemmer har ansvar for innspill til saker
Neste møte i Fagrådet: 1. juni 2018, Steinkjer rådhus
Referat Marit Lise Haugberg 06.03.18

