
Referat møte Fagråd tjenesteavtale 8  

Dato og sted: 21.03.17, Steinkjer rådhus 

Til stede: Anne Mette Hofstad, Tove-Mette Aagård, Gunn Tronsen, Sidsel S. Nilsen, Lena 

Almås, Marit Teie, Heidi Klingen Lauten, Marianne Vollen, Marit Lise Haugberg 

Forfall: Svenn Morten Iversen, Leif Vonen 

Agenda: 

Sammensetning av fagrådet: Behov for et nytt medlem som erstatter Tina. Ønskelig med 

gynekolog. I tillegg må det utnevnes ny leder for fagrådet. Henvendelse til ASU v/ Olav 

Bremnes ble sendt i møtet 13.01.17.  

Svar fra Olav Bremnes: 
«Her har vi ikke fått noen av gynekologene til å delta, hverken på Levanger eller 

Namsos. Så her må de som i dag representerer HNT sikre involveringen internt». 

 
Fagrådets mandat og hvordan implementere arbeidet som er gjort? 
Det er gjort et vedtak i ASU (protokoll møte 15.06.15) knyttet til oppfølging av prosjekt 
svangerskapsoppfølgingen i Nord-Trøndelag, men det fremkommer ikke hvem som har 
ansvar for implementering og frister for arbeidet. I tillegg er det behov for en avklaring av 
hvilket mandat fagrådet har for det videre arbeidet. Hva er status for arbeidet med 
svangerskap-, fødsel- og barselomsorgen i regionen? Nord-Trøndelag hadde i 
utgangspunktet ansvar for svangerskapsoppfølgingen. Fagrådet rettet en henvendelse til 
ASU v/ Olav Bremnes HNT i møtet 13.01.17 for å etterspørre dette. 
 
Svar fra Olav Bremnes: 

 Når det gjelder søknad om midler til implementering.  
Har forespurt fylkesmannen v/Thea Kvenå, og her er det mulighet for å søke om midler. Har antydet behov for 
en 20 % stilling i 6 mnd. Men her er det kun kommunene som kan søke. Det kan gjerne framgå at dette er et 
samarbeid og at det er forankret i fagrådet. Er det noen midler igjen fra det prosjektet som er gjennomført?  

 Mht regionalt samarbeid. Har fått følgende svar fra Sigrid Aas på Helse Midt-Norge. 
o Etter revidering av den regionale planen så er koordineringen regionalt lagt til 

Fagledernettverk for gynekologi/obstetrikk. Det har vært skifte av ledelse og utskifting av 
medlemmer her og de hadde et oppstartsmøte i februar. Kjell Åsmund Salvesen, klinikkleder 
for Kvinneklinikken v/St. Olav, er nå leder for nettverk.   

o Den regionale planen var ikke tema på det møtet, men jeg kan herved melde det inn på neste 
møte. Tina Eilertsen har holdt oss oppdatert på "svangerskapsprosjektet" i Nord-Trøndelag. 
Det kunne kanskje vært en ide å få presentert det i det regionale fagledernettverk.  

o I fagledernettverk har det tidligere vært fremlegg fra St. Olav om fødetilbud og fra HMR om 
barseltid tidligere. Dette var ment slik at alle kunne ta ideer fra hverandre og bruke dette 
lokalt. Siden det i stor grad gjelder å få til et godt samarbeid med kommunene, må likevel 
hvert helseforetak utvikle og videreutvikle tilbudet sammen med kommunene.  

 Oppfølging av vedtak i ASU. 
Her blir det nå fagrådet som blir viktig, både med samarbeidet i Nord-Trøndelag og regionalt. Både KS 
og HNT kan bidra med å legge til rette, og vi kan også ha dette som tema på de årlige dialogmøtene 
mellom kommunene og HNT.  

https://ekstranett.helse-midt.no/1007/samarbeidsutvalg%20HNT/Sakspapirer/Protokoll%20ASU%2015.06.16.pdf


 
Videre: Leif sine kommentarer i rødt, Olav sine i gult: 
 
ASU Vedtak i sak 26/16 den 15.6.16:  
Fagrådets konklusjoner og anbefalinger følges opp av partene  

1. Felles nettside gjøres permanent og videreutvikles   (i praksis: publisist og faglig ansvarlig må oppnevnes – i 

Helse NT? Bekjentgjøringen må være en del av implementeringen parallelt med alt det andre under her)  

Her kan vi søke midler til en 20% stilling i 6 mnd. Og så vil HNT ta ansvar for å oppdatere sidene. Denne 

ressursen vil kunne samarbeide med fagrådet og lage en plan for implementering. Så vil   

 
2. Differensiering i svangerskap innføres (implementering må gjøres ordentlig gjennom informasjon, 

presentasjon og dialog mellom aktørene – hvilken arena skal vi skape til det? Troverdigheten til tiltaket ligger i 

prosjektrapporten.) Jfr pkt 1 og fagdag og legeforumene – så er fagrådet best til å kunne lage strategi for dette? 
 
3. Det skal legges en plan for oppfølging av gravide så tidlig som mulig     (dette er et uklart mål som vi må 

klargjøre tydeligere, basert på prosjektrapporten) Her må fagrådet komme med anbefalinger og en plan for 

implementering. Så må HNT og kommunene forplikte seg på dette, og drøfte med dere hvordan vi kan bidra i 

implementeringsarbeidet.  

 
4. Hver kommune må etablere forpliktende rutiner for systematisk samarbeid internt  (fastleger og jordmødre 

skal sammen utgjøre 1.-linja – reelt samarbeid ordnes i den enkelte kommune, dette er et sørge-for-ansvar som 

må forankres hos rådmannen/helse og omsorgssjef. Troverdigheten til tiltaket ligger i prosjektrapporten) Her kan 

også fagrådet for IKT sikkert bidra med hensyn til implementering og for å sikre felles rutiner 

 
5. Fødeavdelingene må forplikte seg til systematiske tilbakemeldinger til fastlege og jordmor/ helsestasjon som 

inkluderer sykehusets plan for oppfølging: epikriser med sykehusets plan etter rutineultralyd    (implementering 

må gjøres ordentlig, rutiner utformes med medvirkning fra ansatte. Troverdigheten til tiltaket ligger i 

prosjektrapporten)  Jfr pkt 1 
 
6. Henvisningsskjemaet anbefales innført permanent og må etableres elektronisk på sikt  (kan ikke 

implementeres uten laserutskriftsversjon i første omgang, er under utvikling i sort-hvitt, Svenn Morten har 

kommet langt i dette med journalleverandørene. Deretter gjenstår implementeringen; gjennom dialog eller 

medvirkning må rutiner utarbeides lokalt i tråd med intensjonene som er lagt inn i skjemaet. Troverdigheten til 

tiltaket ligger i prosjektrapporten)  Her kan også fagrådet for IKT sikkert bidra med hensyn til implementering  

 

Standardisert forløp barselomsorgen NT: 
Startet kartlegging av forløpet i møtet 13.01.17. Torstein Rønningen, Fagavdelingen HNT og 
Marit Lise bistod. Torstein sendte ut foreløpig kartlegging. Arbeidet skulle fortsette i dette 
møtet. 
Vedtak: Fagrådet beslutter å utsette/ avvente dette arbeidet og konsentrerer seg om 
implementering av det arbeidet som allerede er gjort innenfor svangerskapsomsorgen.. 
 
Neste møte: 
Fredag 21. april i Steinkjer rådhus kl. 09.30. 
Vi inviterer Jan Ove Heggdal fra Fagråd for tjenesteavtale 9 i forhold til mulighetene og 
realismen i å få henvisningsskjemaet elektronisk for både kommunene og HNT. Svenn 
Morten Iversen jobber med å se på mulighetene.  
 
Fagrådet har svart ut følgende til Olav Bremnes: 

 Når det gjelder søknad om midler til implementering.  

Marianne skriver forslag til søknad til neste møte 

 Mht regionalt samarbeid.  

Vi stiller for å informere. Sigrid Aas tar dette videre, etter samtale 21.03.17. Vi venter på 

dato og tidspunkt. Marit Lise er koordineringsperson 

 Fagledernettverk Anne Mette tar det opp med Dordi. Dordi er et knutepunkt i følge 

Sigrid. 



Marit Lise Haugberg 21.03.17 


