
  Referat møte Fagråd tjenesteavtale 8  

Dato og sted: 03.10.17, Steinkjer rådhus 

Til stede: Anne Mette Hofstad, Tove-Mette Aagård, Gunn Tronsen, Marianne Vollen, Marit Teie, Sidsel S. 

Nilsen, Heidi Klingen Lauten, Marit Lise Haugberg 

Forfall: Leif Vonen, Svenn M. Iversen, Lena Almås 

Agenda: 

1. Implementering av svangerskapsomsorgen: 

Medlemmer av Fagråd har deltatt i fastlegeforum i NT for å presentere arbeidet som er gjort med helhetlig 

svangerskapsomsorg i NT, og har gjort noen erfaringer vi ønsker å formidle til ASU. Notat ble forfattet i 

møtet og sendes på høring til medlemmer av fagråd, med frist for tilbakemelding onsdag 11. oktober. Etter 

dette sender Marit Lise notatet til Samhandlingssjef i HNT Olav Bremnes. 

 

Fagrådet ønsker å fortsette arbeidet med implementering av arbeidet og planlegger to like fagkvelder på 

henholdsvis Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger 2. november, der jordmødre og fastleger inviteres 

inn. Ansvar: Marit og Anne Mette. 

 

Vi har fått tildelt midler fra Fylkesmannen: 100.000,- kr. til implementeringsarbeidet. Det er opprettet 

prosjektnummer for midlene i Steinkjer kommune. Marianne organiserer og rapporterer, og er mottaker 

for faktura. Fakturaadresse: 
Steinkjer kommune 

Fakturamottak 

Vennaliveien 7 

7670 Inderøy 

Merkes: Tjenesteavtale 8, ressursnummer 87659 

 
2. Leder Fagråd: 
Heidi Klingen Lauten, jordmor Nærøy kommune valgt som ny leder. 
 
3. Fagdag 9. januar 2018: 
Tema: Overvekt hos mor og barn 
Sted: Weidemannsalen, Steinkjer rådhus bestilt.  
Fagdagen er planlagt søkt godkjent som 6 valgfrie timer til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.  
Svenn Morten følger opp. 
Tema: 
Overvekt hos barn i helsestasjon - Ingvil Meyer – helsesøster m/ videreutdanning barn m/overvekt – Sidsel 
følger opp. 
Nye retningslinjer for svangerskapsdiabetes – jordmor og fagutvikler HNT Randi Fossland 45 min – Anne 
Mette følger opp. 
«Store gravide» – Siren Nymo – Gunn følger opp. 
Motiverende arbeid – Ingjerd C. Skogmo – Anne Mette følger opp. 
 



Ansvarlige melder tilbake til Marit Lise så raskt som mulig angående foreslåtte foreleseres mulighet for å 
delta, tema og omfang for foredrag. 
 
Marit Lise ferdigstiller program, lager påmelding via questback og sender ut invitasjon.  
 
4. Gravide med diabetes: 
Fagrådet ser at Helsedirektoratets algoritme over hovedelementene i Nasjonal retningslinje for 
svangerskapsdiabetes er oversiktlige og gir tilstrekkelig informasjon til å ivareta denne pasientgruppen. Det 
planlagte arbeidet med forløp i Fagrådet utgår.  
 
5. Presentasjon av Fagråd i ASU: 
Fagrådet er spurt om å presentere sitt arbeid i ASU 23. november. Anne Mette avklarer med Tone ramme/ 
omfang for en slik presentasjon, og hvor mange av Fagrådets medlemmer som bør stille.  
Sidsel forespør Leif om han har anledning til å presentere Fagrådet. 
 
 
6. Fagprosedyrer HNT:  
Fagprosedyrene på samhandlingssiden på hnt.no må revideres. Pr. nå står Tina Eilertsen som 
dokumentadministrator for prosedyrene. Anne Mette og Marit Lise jobber med dette. 
 
Neste møte i Fagrådet: 1. desember kl. 09.30-14 på Steinkjer. Møterom: Steinkjer rådhus, møterom Arve 
Hovig. 
 
 
Referat Marit Lise Haugberg 03.10.17 
 
 
 


