
  Referat møte Fagråd tjenesteavtale 8  

Dato og sted: 21.05.19, Steinkjer rådhus 

Til stede: Heidi Klingen Lauten, Anne Mette Hofstad, Silje Ørjasæter, Tove-Mette Aagård, Cathrine Fiskum, 

Lena Almås, Marit Lise Haugberg 

Forfall: Leif Vonen, Sissel S. Humstad 

Agenda: 

1. Besøk av samhandlingskoordinator i KS Jonas Sjømæling 

Det er utformet mandat for å revidere samarbeidsavtalene mellom kommunene og helseforetaket. 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. Dagens organisering av fagråd vil være som det er frem til da. 

Ledere av fagrådene blir invitert inn for å dele erfaringer i workshop med forhandlingsutvalget i løpet av 

høsten -19. 

Presentasjon v/ Sjømæling. 

2. Samarbeid om overganger fra barselavdeling til kommune 

Fagråd ønsker å ta utgangspunkt i mandat i regional plan for svangerskap-, fødsel- og barselomsorgen 

2015-2020 og se på felles rutiner eller prosedyrer innenfor følgende områder: 

- Melderutiner til kommunen når fødselen har funnet sted og hva meldingen skal inneholde 
- Når kvinnen forventes utskrevet 
- Grønn/rød vurdering 
- Beskrivelse av helhetlig barselforløp 
- Avtaler om barseltidens lengde i sykehus 
- Rutiner for samarbeid når mor velger å reise hjem tidlig 
- Standardisert plan for oppfølging av mor/barn hvis grønn 
- Retningslinjer for individuell plan for mor og eventuelt barn hvis rød 
- Felles retningslinjer for å håndtere situasjoner som dødfødsel, omsorgsovertakelse, spesielle behov, 

rus og samarbeid med barnevern 
- Det bør utarbeides felles regionale kriterier for grønn/rød vurdering i barselsomsorgen 
 
Ledere fra Gyn/Føde/Barselavdelingene inviteres til møtet. Marit Lise avklarer. 
Alle medlemmer av fagråd bes forberede seg innenfor tema. Hva har vi allerede av prosedyrer og rutiner? 
Standardisert barselforløp St. Olav  
 

Neste møte: 10. september kl. 9.30-14. Sted: Steinkjer rådhus.  

Referat: Marit Lise Haugberg 

http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/HNT/enhet/barnogfamilieklinikken/Kvalitet%20og%20HMS%20BFK/Samhandling/Fagråd%20tjenesteavtale%208/Presentasjon%20KS%20fagråd%2021.05.19.pptx
http://eqsstolav.helsemn.no/index.pl?pid=stolav&DocumentID=36579

