Fagråd 8 Svangerskapsomsorgen
Steinkjer 5. mars 2019
Til stede: Anne Mette Hofstad, Silje Ørjasæter, Lena Almaas, Cathrine Fiskum, Heidi K. Lauten,
Sissel S. Humstad
Forfall: Tove-Mette Aagård, Leif Vonen, Marit Lise Haugberg

Helseplattformen v/ Østhus og Singstad


















Innføres 2021, 3 kvartal (St Olav, Tr kommune + 2 fastlegekontor.
1. kvartal 2022 Nord Trøndelag
Epic, leverandør
HMN eneste eier. Tr.heim kommune i styret, de andre kommunene er oppsjonskommuner
2020: utvikling, testing og opplæring
Fagmiljøene deltar aktivt i oppsett og tilpasning av løsninger
Mange aktører som skal involveres og bruke systemet. Må prøve å komme frem til størst
mulig enighet/likhet. Ellers blir det mye jobb ift å oppdatere alle versjonene ved endringer
Skjult info vil bli mulig for eksempel HFU, skole, ift mistanke vold/overgrep
Elektronisk Helsekort for gravide som er likt innad i systemet, som kan skrives ut og bruker
kan dele tilgang via app på mobil med andre helseytere (private, andre helseregioner osv)
Kan opprette journal på barnet før fødselen. Skrive i den ved fosterbehandling eller info om
mor som er viktig at blir med over. Overføring av info kan defineres på systemnivå eller
manuell overføring.
Avstandsoppfølging/hjemme monitorering kan bli mulig for eksempel blodtrykk, urinstix osv
Migrering: Overføring fra andre systemer inn i det nye systemet (fra profil, dokulive, Hspro,
systemX)
Signering ved Pøvesvar, dokumenter, epikriser ol. Kan gå til flere brukere
Hvem er REDAKTØR; hvem skal revidere, holde orden, oppdatere personinfo ++. Alle har ett
ansvar?
Mobil, nettbrett og Pc løsning
Kan legg inn prosedyrestøtte, men da må det være enighet om prosedyrene
Hvordan kobler vi (Fagråd 8) oss på Helseplattformen fremover. Kommunene ? HF?
Helseplattformen.no
Fagledernettverket via Helseforetakene?

Fagdagen:
-

Gode tilbakemeldinger. (noe på mat, lokaler og hvordan nå ut med info om fagdagen)
Forslag på ny Fagdag:
o Overgrep/vold – svangerskapsomsorgen.
o Flyktninger (kulturforskjeller, seksuell helse, svangerskap, kosthold,
barneoppdragelse, psykisk helse) Samarbeid med fagfolk innen Migrasjonshelse.

Barselomsorgen – samhandling
«gode erfaringer med oppfølging etter fødsel/barsel, det være seg mellom sykehus og helsestasjon,
men også fra helsestasjonene. Vi må tenke på hvordan vi skal samhandle, overganger sykehus/hjem
og kanskje også overganger svangerskap/føden med fokus på å være tett på tidlig. Hva tenker legene
er viktig med tanke på oppfølging etter fødsel; etterkontroller osv»
Røde gravide
- Epikrise ved opphold på barneavdeling
- Epikrise på mor
- Samtykke til samarbeid med andre faggrupper
- Overgangs/Samarbeidsmøter jordmor og Helsesykepleier ved behov for tett oppfølging eller
bekymring for mor/barn etter fødsel, evt til alle 1.gangs fødende/nytilflyttede.
Samtykkeskjema jordmor/helsesykepleier
- Dialog med BV
- Prosedyrer ift samarbeid
Invitere Familieambulatoriet til dialog rund samhandling rundt familier
Samtidige konsultasjoner helsesykepleier og lege? Felles 30 min konsultasjon. Bedre avdekking av
utfordringer
Beskjed om fødsel:
-

Ønskelig med beskjed ved fødsel
Ønskelig ved beskjed ved utreise i tillegg?
Noen kvinner sender sms til jordmor

Utfordringer:
-

Samhandling innad i helsestasjon mellom jordmor/helsesykepleier
Samhandling sykehusene- kommunehelsetjenesten
Samhandling kommunehelsetjenesten – sykehusene
Samhandling mellom sykehusavdelinger

Hvordan ta dette videre? Invitere sykehus og kommuner til årlige møter ift samhandling,
samarbeidsavtaler, rutiner, prosedyrer, «treffsted»
-

Hvem: for eksempel Fagleder, Fagjordmor, avdelingsleder, representant fra Helsestasjon,
helsesøster og jordmor i kommunen

Ingen prosedyre/retningslinje ift hvem som følger opp «røde damer»
Vanskelig å observere samspillet mellom mor og barn når barnet er innlagt på Barneavdelingen. Hvor
mye er de sammen med barnet? Hvor dokumenteres dette?
Jordmor bør sende henvisning til sykehuset hvis det er ønskelig med opplysninger tilbake.

Neste møte i Fagråd: 21. mai -19 kl. 09.30. Steinkjer rådhus.
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