
  Referat møte Fagråd tjenesteavtale 8  

Dato og sted: 31.08.17, NAV Steinkjer videokonferanse med Stjørdal 

Til stede: Anne Mette Hofstad, Svenn M. Iversen, Lena Almås, Marit Teie, Sidsel S. Nilsen, Heidi Klingen 

Lauten, Marit Lise Haugberg 

Forfall:, Tove-Mette Aagård, Gunn Tronsen, Marianne Vollen, Leif Vonen 

Agenda: 

1. Implementering av svangerskapsomsorgen: 

 Dordi presenterer til fagledernettverket 23. august 2017. Etterspørre om dette er gjort. Ansvar: 
Anne Mette 

 Fortsette implementering blant jordmødrene. Ansvar: Anne Mette, Gunn og Heidi.  

 Presentasjon i Namdal medisinske forum 31.08.17: Cathrine Fiskum presenterer fagrådets arbeid 

 Leif har kontaktet Fagrådet v/ St. Olav for å informere om arbeidet vi har gjort og etterspurt 

arbeidet de har gjort med svangerskapsomsorgen. Mangler tilbakemelding. Ansvar: Leif følger opp 

 Ikke fått tilbakemelding fra Fylkesmannen på søknad om midler. Ansvar: Marianne følger opp 

 Oppleves at mange fastleger «boikotter» skjema fordi det oppleves tungvint, i og med at det ikke er 

elektronisk. Dette er en praktisk utfordring som hindrer samhandling. Vi må fortsette å framsnakke 

nytten og kvalitetsforbedringen for svangerskapsomsorgen ved bruk av skjema i våre nettverk. 

 

2. Fagdag 9. januar 2018 

Målgruppe: Jordmødre, helsesøstre, leger og ledere i kommuner og spesialisthelsetjeneste 

Tid og sted: Kl. 09-15.30. Weidemannsalen, Steinkjer rådhus. (Marit Lise/ Marianne reserverer). 

Sender ut varsel om dato for konferansen til samhandlingskoordinatorer og andre aktuelle. Ansvar: Marit 
Lise 
 
Forslag til hovedtema: Overvekt hos mor og barn 

- Frisklivskoordinator eller lignende som kan motivere og gi oss verktøy for hvordan møte overvekt/ 
gravide med overvekt – suksesshistorie!! Vi trenger å finne en god, motiverende foredragsholder (-e). 
Alle tenker på aktuell kandidat(-er) 
- Forslag på Ingjerd Camilla Skogmo – motivasjon til livsstilsendring (Anne Mette) 
- Har vi en brukerhistorie? 
- Overvekt hos barn – Ingvild Meyer (Sidsel) 
- Sunne steg? 
- Amming – kritiske faktorer i overgang sykehus – hjemmet v/ Anne Mette 
- Implementering av henvisningsskjema svangerskapsomsorgen v/ Fagrådet 
- Forløpsarbeid NT angående diabetes i svangerskapet 
- Forslag om å invitere Fylkesmannen med bidrag i fht fagutvikling 



 
3. Gravide med diabetes 
Det er kommet nye nasjonale retningslinjer for gravide med diabetes. HNT er i gang med å 
implementere nye rutiner. Kommunene trenger også å standardisere dette arbeidet.  Marit Lise deltar 
på kurs for forløpsveiledere i HNT. Forslag fra Marit Lise om at Fagrådet utvikler et standardisert forløp 
for gravide med diabetes i NT, med bistand fra fagutviklingsjordmødre i Gyn/Fødeavdelingene og 
endokrinolog fra HNT. 
Vedtak: Fagrådet oppfatter dette som svært relevant og ønsker å jobbe med dette. Marit Lise leder og 
koordinerer prosessen. Frist: Forløp ferdig utviklet og presenteres på fagdag 9. januar 2018. 
 
4. Henvendelse fra Tone Haugan, samhandlingsavdelingen HNT: 
- Ber om at Fagrådet velger ny leder. Forslag fra Tone om at leder representerer kommunene.  
Vedtak: På grunn av flere forfall til dagens møte, og at saken ikke er forberedt, utsettes valg av leder til 
Fagrådets møte 3. oktober. Forslag på Marianne Vollen i dagens møte. 
 
Marit Lise har fått godkjenning fra klinikkleder til å fortsette sitt bidrag inn i Fagrådet. Hun vil fungere 
som en koordinator og kan bidra med innkallinger, referat og annen praktisk tilrettelegging.  
 
- 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. 

 
Neste møte i Fagrådet: 3. oktober kl. 09.30 på Steinkjer. Møterom: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kiler.  
 
 
Referat Marit Lise Haugberg 31.08.17 
 
 


