
  Referat møte Fagråd tjenesteavtale 8  

Dato og sted: 01.12.17, Steinkjer rådhus 

Til stede: Anne Mette Hofstad, Marianne Vollen, Marit Teie, Sidsel S. Nilsen, Heidi Klingen Lauten, Lena 

Almås, Marit Lise Haugberg 

Forfall: Leif Vonen, Svenn M. Iversen, Tove-Mette Aagård, Gunn Tronsen 

Agenda: 

1. Fagdag 9. januar 2018: 

- Program og invitasjon klar. Få påmeldte så langt. Alle må ta ansvar for å påminne aktuelle deltakere om 

fagdagen.  

- Foretaket kan sende regning på Randi S.F. sitt innlegg til Fagrådet, i og med at hun møter på fridag. Marit 

Lise avklarer dette med Randis leder. 

- Gaver til foredragsholdere: Sitteunderlag fra Leiret verksted i Steinkjer. Marianne ordner.  

- Kulturelt innslag: Marit Lise sjekker med Inderøy videregående skole om elever derfra kan delta 

- Frukt v/ ankomst, lunsj, kaffe og te: Marianne bestiller i kantina Steinkjer rådhus 

- Rigging/ organisering av møterom: Marianne 

- Presentasjoner: Marit Lise forespør om vi kan sende ut og publisere i etterkant av fagdagen. Oversender 

kontaktopplysninger på foredragsholderne til Heidi. Heidi holder kontakt med foredragsholderne. 

- Utskrift av program, deltakerliste og skrivepapir: Marit Lise 

- Ønske velkommen/ introdusere/ takke: Heidi, passe tid: Sidsel Avslutte: Marianne 

- Registrering: Anne Mette og Lena 

 

- Forslag til tema neste fagdag: Sex og samfunn. Prevensjon. 

 

2. Presentasjon av Fagråd i ASU: 
Fagrådet var spurt om å presentere sitt arbeid i ASU 23. november. Dette ble utsatt fra ASU, og vi inviteres 
inn 13. februar 2018. Nærmere opplysninger om tidspunkt og omfang får vi fra Samhandlingsavdelingen 
HNT. Heidi holder videre kontakt med Samhandlingsavdelingen og møter 13. februar sammen med 
Marianne og evt. en til. 
 

3. Fagprosedyrer HNT:  
Fagprosedyrene på samhandlingssiden på hnt.no er under revisjon. Anne Mette er dokumentadministrator 
for prosedyrene. Marit Lise har jobbet med Kommunikasjonsavdelingen i HNT om ny lay-out på nettsiden 
til fagrådet. Demonstrert for fagrådet i møtet. Siden godkjennes og kan publiseres. Marit Lise følger opp 
dette. 
 

4. Implementering av svangerskapsomsorgen: 

Fagkveld på Sykehuset Namsos gjennomført 2. november. Tilsvarende kveld på Sykehuset Levanger utsatt 

pga. lite påmelding. Planlegges gjennomført på nyåret 2018. Gunn følger opp. 

 



 
 
5. Møteplan/ aktivitet 2018: 
8. januar, 6. mars, 17. april, 1. juni, 4. september, 16.oktober, 27.november. 
Hva skal fagrådet jobbe med i 2018? Ønske om at alle tenker igjennom og kommer med innspill i eller før 
møtet 6. mars. 
 
Neste møte i Fagrådet: 8. januar 2018 kl. 16 på Tingvold hotell, Steinkjer.  
 
Referat Marit Lise Haugberg 01.12.17 
 
 
 


