
  Referat møte Fagråd tjenesteavtale 8  

Dato og sted: 10.09.19, Steinkjer rådhus 

Til stede: Anne Mette Hofstad, Silje Ørjasæter, Tove-Mette Aagård, Lena Almås, Sissel S. Humstad, 

Marianne Mathisen, Sissel Brattbakk og Marit Lise Haugberg 

Forfall: Heidi Klingen Lauten, Leif Vonen, Cathrine Fiskum 

Agenda: 

1. Samarbeidsavtalene mellom kommunene og helseforetaket 

Samarbeidsavtalene mellom kommunene og helseforetaket skal reforhandles. Et forhandlingsutvalg bestående av 

representanter fra kommunene og helseforetak skal utforme forslag til reviderte avtaler. I tillegg skal organiseringen 

med fagråd gjennomgås, og antall og sammensetning av fagrådene vurderes, i tillegg til fagrådenes mandat. De nye 

avtalene, organiseringen og mandatene skal være klare fra januar 2020.  

Fagrådets leder mottok følgende orientering via e-post fra samhandlingssjef Olav Bremnes 5. juli -19: 

«Forhandlingsutvalget i Nordre Trøndelag har avklart at det ikke arrangeres eget arbeidsseminar, men at man heller 

involverer fagrådene i arbeidet med revisjon av samarbeidsavtaler og organisering av fagråd og fagnettverk. Når de 

har utarbeidet et forslag i løpet av september, vil dette bli sendt ut til fagrådene for innspill. Saken er planlagt lagt 

fram i ASU i oktober». 

Konklusjon: Fagrådet vil gi høringsinnspill når forslaget foreligger.  

 

2. Fagrådet drøftet, med utgangspunkt i punktene i Regional plan for svangerskap, fødsel og 

barselomsorgen HNT 2015-20, samarbeid om overganger fra barselavdeling til kommune 

Rutiner for hvem skal pasienten ta kontakt med etter utskrivelse barsel? 

- Når tar pasientene kontakt med sykehuset vs. kommunehelsetjenesten? Må bygge på faglige 

vurderinger med individuelle tilpasninger 

- Det bør foreligge en plan for alle barselkvinner før de utskrives fra sykehuset 

- Behov for å drøfte felles rutiner i personalgruppene 

- Bort fra «private avtaler»  

- I hvor lang tid er det ok å ta direkte kontakt med barselavdelingen etter utskriving? 

- Gyn/Føde/Barselavdelingene er bedt om å se på uønsket variasjon i fht pasientbehandling. Dette 

arbeidet må integreres i dette arbeidet 

 

Behov for å avklare hvilke helsestasjoner tilbyr tidlig hjemmebesøk av jordmor 

 

 



Informasjonsutveksling mellom sykehus og kommuner 

- Alle henvendelser av administrativ art bør sendes via postmottak i kommuner og sykehus 
- Melderutiner til kommunen når fødselen har funnet sted og hva meldingen skal inneholde: 

Dialogmeldinger: 
Sendes til ulikt tidspunkt fra sykehusene. Målet skal være at meldingen sendes den dagen barnet er 
født, med forventet utskrivningsdato.  
Fødselsrapport: 
Sendes pr. post, da det ikke er utviklet funksjon for å sende dette elektronisk. Dette innebærer at 
det er behov for mye telefoniske beskjeder fra sykehus til helsestasjoner. Ønske om elektronisk 
sending, men usikkert om dette prioriteres før overgang til Helseplattformen. Påminnelse i 
barselavdelingene om at viktige beskjeder formidles til primærhelsetjenesten. 
Marianne og Sissel følger opp dette i sine avdelinger. 
 
Seleksjon barselkvinner 

- Helsestasjoner har behov for å få avklart om mors helse vil påvirke omsorgssituasjonen for barnet 
- Ansatte ved barselavdelingene må overføre slik informasjon/ opplysninger til 1. linjetjenesten 
- Det er behov for å definere tydeligere hva det bør ringes til helsestasjon om (EQS-prosedyre 22249) 

Anne Mette ser på dette sammen med fagutviklere. 
  
 Beskrivelse av helhetlig barselforløp 
 Vi ønsker å tilpasse St. Olavs sitt forløp til lokalt forløp for HNT som beskriver bl.a.: 

- Avtaler om barseltidens lengde i sykehus – standard 3 døgn – kan be om utvidet til 5 døgn 
- Rutiner for samarbeid når mor velger å reise hjem tidlig (EQS-prosedyre 10299) 
- Standardisert plan for oppfølging av mor/barn hvis ikke risiko (HDIR) 
- Retningslinjer for individuell oppfølging for mor og eventuelt barn hvis definert risiko bl.a. for å 

håndtere situasjoner som dødfødsel, omsorgsovertakelse, rus og samarbeid med barnevern 
- Nasjonale prosedyrer fra Helsebiblioteket omarbeides til lokale prosedyrer ved sykehusene 

 

Marit Lise tar initiativ til å sette opp et forløp i EQS, basert på St. Olavs sitt standardiserte forløp, med 
lokale tilpasninger. Sender ut for gjennomsyn/ innspill til fagrådets medlemmer før neste møte.  
 
 

Neste møte: 19. november kl. 9.30-14. Sted: Steinkjer rådhus.  

Referat: Marit Lise Haugberg 


