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Møtetittel  Klinisk samhandlingsutvalg 
Møtenummer  1/2019 
Møteleiar  Janita Skogeng 
  
Dato 08.03.2019 
Tidspunkt Kl. 10-14 
Stad Ålesund sjukehus, møterom 947 
 
 

 Namn Møtt 

Leder Janita Skogeng – Avdelingssjef AFK X 

Representant Bodil Fjørtoft – Kommunejordmor Haram X 

Representant Henrik Erdal – Klinikksjef KKBU  Avbud 

Representant Ingeborg Hjertvik – Kommunejordmor Molde X 

Representant Kirsti Lange – Helsesøster Kristiansund X 

Representant Elin K. Skeide – Kommunejordmor Sula X 

Representant Marita Jacobsen – Ledende helsesøster Fræna  X 

Representant Siv-Kristin Haugen – Kommunejordmor Kristiansund X 

Representant Anne Kristin F. Skare – Fagjordmor Volda s.h. Avbud 

Representant Toril Myklebust – Kommuneoverlege og fastlege Herøy Avbud 

Representant Frank Walter – Seksjonsleder/overlege Molde s.h. - 

Representant Elin H. Ytterbø – Fagutviklingsjordmor AFK x 

 
 
 

Sakliste 

Saksnummer Emne Frist Ansvarleg 

1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste –ok  
 

  

2/19 Referat frå møte 5.12.2018 godkjennes. 
 

  

3/19 Beredskap- og følgetjeneste, arbeid i regionalt 
fagledernettverk med prinsippdokument. Janita 
Skogeng leder arbeidsgruppa i Regionalt 
fagledernettverk og gir en orientering om arbeid 
med prinsippdokumentet.  
- Frå 2012 er ansvar for beredskaps- og følgetjeneste 
lagt til helseforetaka. Det innebærer ansvar for 
økonomi og organisering.  
- fra 1.10.2018 er det ikke anledning for jordmor å 
løse ut takster gjennom Helfo for følgetjeneste.  
- Det viser seg å være et utall av avtaler i de ulike 
regionene/kommunene – det arbeides med  å få på 
plass en regional standard for følge- og 

 Janita 
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beredskaptjenesten. 
- HMR vil innkalle alle kommuner som har avtaler 
om beredskap- og følgetjeneste for en samordning av 
honorering for tjenesten 
     - Surnadal: gjør også barselbesøk etter 
barselretningslinjene i sin beredskapstid 
     - Sunndal og Rauma har behovsprøvd avtale 
     - Aure, Smøla og Halsa: samarbeidsavtale, 40% 
stilling – vil økes til 65% frå april 2019 
- Orienterer om behovet for følgje- og 
berdeskapstjeneste om fødetilbudet legges 
henholdsvis til Kristiansund og Molde. Flere 
kommuner (6-10) vil være i behov av tjenesten 
dersom valget blir Kristiansund, (4-6) kommuner 
dersom valget blir Molde. Videre vil de som allerede 
har lang reiseveg (Smøla, Aure, Halsa) få ytterligere 
forlenget reiseveg og muligens behov for 
overnattingstilbud før fødsel. 
- Allerede stor pasientlekkasje ut fra HMR mot 
St.Olav vil øke noe dersom fødetilbudet legges til 
Molde   
- prosessen fortsetter – samhandlingsperspektivet 
står sentralt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/19 Fellesmøte 2018 – evaluering og plan for videre 
samarbeid om møtene. 
Forslag om å legge møtet sentralt i fylket på 
permanent basis – Vestnes et alternativ 
Blir da en større kostnad slik at deltakeravgift blir 
nødvendig – elektronisk påmelding og betaling. 
1 møte årlig – event. et ekstra møte i 2019 etter 
fødesammenslåing 
Oktober kan være en god arrangementsmåned.  
Elin og Janita arbeider videre med organiseringen 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Janita og 
Elin 

5/19 Helseplattformen – Samhandling og 
Helsetjenesteutvikling.  
Orientering frå prosjektet kl 12.00 v/Anne Lise 
Sagen Major – prosjektleder Helseplattformen (se 
vedlagt presentasjon). 
 
Uendelige muligheter inn i framtida  
Vi er viktige aktører i arbeidet 
- Utarbeiding av oppsettet 
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- Når Helseplattformen er tatt i bruk 
St.melding nr 9: «En innbygger en journal» 
- Helsplattformen og nasjonale prosesser: Veikartet 
for En innbygger – en journal. 
- HMN vil ha med kommunene i et og samme 
journalsystem – går for en felles løsning med 
pasientens journal i sentrum  
- Helse Midt-Norge har gjennom Helseplattformen en 
unik mulighet til å oppfylle kravet  
- Pasienten skal ha en mer aktiv rolle selv til for 
eksempel egenregistrering 
 
Helseplattformen AS og felles innføringsprosjekt 
- Helseplattformen AS etablert 1.3.19 
- Epic er tildelt kontrakten 
- Helsetjenester skapes og utføres i hele regionen, 
men det rigges beslutningsstrukturer både i 
kommunene, hos fastleger og i helseforetakene 
- Retningsmøter: september og oktober 2019 – 
Faggruppene (innen alle fagområder) og 
løsningsbygger(Epic) samarbeider 
- Godkjenningsmøter: Fram og tilbake mellom 
design, bygging og test  mellom fagruppene og 
løsningsbygger – så endelig godkjenning 
- Opplæring: Først ut er Trondheimsregionen 
august/september 2021. HMR i 2022. 
 
Tidslinje for innføring (se presentasjon) 
  
Stork (Epic) skal erstatte Natus i Helseplattformen – 
viktig å få inn fagfolk her 
 
Oppsummert: Retningsmøter – Godkjenningsmøter – 
Test – Godkjenning - Opplæring 
 
Bodil Fjørtoft og Marita Jacobsen er med fra 
kommunene. AFK har meldt inn representanter på 
jordmor- og legesida. 
 
Foreslår at Helseplattformen blir fast post i KSU-
møter i det videre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janita 
 

6/19 Prosjekt fødesammenslåing Kristiansund og Molde. 
Orientering og status v/Janita Skogeng  
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Ingen endring i behandling og oppfølging av gravide, 
fødende og barselkvinner i ny sammenslått 
fødeavdeling – bl.a vil liggetid bli som før. 
Mål om å slå seksjonene/miljøene sammen i god tid 
før SNR har vært sentralt siste 2 årene.  
Det er stor variasjon i kvalitetstallene mellom 
fødeseksjonene i HMR - dette blir også en del av 
totalbildet i det videre arbeidet. 
Janita presenterer mandatprosjektmandat og 
prosjektets mål for fødesammenslåingen.   
 
Kostnad: vil en fødesammenslåing gi økonomisk 
gevinst? Janita orienterer kort om 
innsparingspotensialet for AFK/HMR.  
Offentliggjøring av innstilling til lokalisasjon for det 
sammenslåtte fødetilbudet er planlagt til 18.3.19. 
Styret i HMR vil ta den endelige beslutningen på 
styremøte 27.3.19.    
Planen er å starte opp i ny avdeling etter 
sommerstengingsperioden 2019.  
 

7/19 Samhandlingsavtalen og revisjon av delavtale 8. 
Janita sender ut lenke for orientering. 
Utsettes til neste møtet 14.6.19 – som blir i Molde. 
 

 Janita 

8/19 Prosedyre om risikoutsatte barn, - når skal 
«magefølelse» meldes til barnevernet? 
Elin Skeide orienterer kort – tar opp igjen 
utfordringen i neste møte 14.6.19 
 

  

9/19 Eventuelt – ingen saker. 
 

  

 
Nytt møte  i Molde – Sagbakken 14.6.19  

 


