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Møtetittel  Klinisk samhandlingsutvalg 
Møtenummer  4/2018 
Møteleiar 
Referent  

Janita Skogeng 
Elin Hansen Ytterbø 

  
Dato 05.12.2018 
Tidspunkt Kl. 10-14 
Stad 
 
 

Molde sjukehus, Sagbakken møterom 3 

   
   

 Namn Møtt 

Leder Janita Skogeng – Avdelingssjef AFK x 

Representant Bodil Fjørtoft – Kommunejordmor Haram x 

Representant Henrik Erdal – Klinikksjef KKBU  x 

Representant Ingeborg Hjertvik – Kommunejordmor Molde - 

Representant Kirsti Lange – Helsesøster Kristiansund - 

Representant Marit Myklatun – Kommunejordmor Sula x 

Representant Marita Jacobsen – Ledende helsesøster Fræna  - 

Representant Siv-Kristin Haugen – Kommunejordmor Kristiansund - 

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

Representant Toril Myklebust – Kommuneoverlege og fastlege Herøy x 

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

Representant Elin H. Ytterbø – Fagutviklingsjordmor AFK x 

 
 

Sakliste 

Saksnummer Emne Ansvarleg 

24/18 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 
Spørsmål og kort orientering om 
Helseplattformen. Temaet vil bli tatt opp 
meir grundig i neste møte – planlegg å 
invitere  Sagen Major frå HMR. 

 
 
 
 
Janita 
 

25/18 Gjennomgang av referat frå møte 12. sept 
2018 
Godkjent 

 

26/18 Kort orientering om status ift elektronisk 
fødselsrapport i Natus. 
Det er både gledeleg og ei 
kvalitetsforbetring at det vil bli høve til å 
sende Fødselsrapporten i Natus 
elektronisk før Helseplattformen er klar.. 

 
 
Elin  
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Saksnummer Emne Ansvarleg 

Den nye DocuLive-versjonen (8,2) er klar i 
januar men testing/utprøving og event. 
justering vil ta tid. Løysinga vil først vere 
klar til bruk sist i mai 2019.  Det betyr at vi 
enno nokre månader må nytte 
papirversjon og postgang for 
fødselsrapporten.  
Endringa går ikkje berre på den tekniske 
løysinga. Innhalde i rapporten vil bli meir 
standardisert og meir utfyllande. Vidare vil 
den nye ordninga gjer det mogleg å sende 
separate fødselsrapportar på mor og barn 
– slik blir det betre tilpassa dei ulike 
mottakarane i kommunen. 
 
Dialogmeldinga som postsekretær i dag 
sender 1-3 dagar etter fødsel gå ut når 
elektronisk fødselsrapport er klar til bruk. 
Frå før er det bestemt at dagens sms-
melding, innført som midlertidig løysing 
pga manglande evne til å sende 
elektronisk melding, vil gå ut når 
elektronisk løysing er på plass.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janita/Henrik 

27/18 Gjennomgang og justering av 
retningslinjer  

- hjemmebesøk av jordmor og 
helsesøster 

- oppgaver for fastlege og 
legevaktslege 

Elin 

28/18 Fellesmøte med kommunene 18 januar 
2019. AFK har besluttet å endre  
møtestrukturen frå å arrangere 2 møter, 1 
på Sunnmøre og 1 på 
Nordmødre/Romsdal, til 1 felles møte. Vil 
byte på å arrangere møtet i Ålesund og 
Molde. Invitasjon til møtet 18.1.19 er sendt 
ut, og vi tar sikte på at endeleg rogram er 
klart for utsending før jul. 
 

Janita 

29/18 Orientering om Barneblikk-satsingen 
Nasjonal satsing for varig styrking av 
tilbudet til gravide og småbarnsfamilier 
som omfattes av rus eller psykiske 
vansker. Starta som et prosjekt – er nå i 

Henrik 
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oppstartsfasen for drift ved 4 
destinasjoner i fylket: 
- Familieteamet i Molde i drift fra 
november 2018 
- Familieteamet i Ålesund 
- Tverrfaglig helsestasjon Kristiansund – 
bygger på allerede etablert tilbod 
- Tverrfaglig helsestasjon i Ulstein er i 
gang, men det er liten kontakt med 
Barneblikk – vil bli avklart om de ønsker 
videre satsing.  
Barneblikk har egen logo og nettside  
Se også referat frå KSU-møtet 2/2018 (mai 
2018). 

30/18 Barselforløpet – status for revisjon. 
Kort gjennomgang av prosesskart og plan 
for ferdigstilling av dokument. Arbeider 
intensivt for å få alt klart i forkant av 
fellesmøtet 18.1.19. Implementering ved 
alle 4 barselavdelingane i HMR vil i 
hovudsak skje i januar 2019. 
 
Vil bli undersøkt kven som skal gjere den 
endelege godkjenning av pasientforløpet i 
HMR: 
 

Anne Kristin/Elin 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henrik 

31/18 Innspill til avtalerevisjon om 
Samhandlingsavtalen mellom HMR og 
kommunene i Møre og Romsdal. I 
delavtale 8 om svangerskaps, fødsel og 
barseltid fremkommer under kap.  
3.2. Helse Møre og Romsdals plikter og 
ansvar  
Sørge for følge- og beredskapstjeneste for 
kommuner som har krav på det, jfr. St.Prop. 
nr 67 2008-2009. Det inngås egne avtaler om 
dette.  
Det er en utfordring for helseforetaket at vi skal 

organisere en beredskap og følgetjeneste i 

kommunene, men at kommunene ikke er 

forpliktet til å tilrettelegge for stillingsressurser 

som gir store nok jordmorstillinger i 

disktrikene. Reduserte stillingsbrøker i 

kommunene vanskeliggjør rekrutteringen og 

bidrar til at vi ikke får etablert fullverdige 

Janita 

https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/barneblikk
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Saksnummer Emne Ansvarleg 
beredskaps- og følgetjenester.  

KSU ber derfor om at dette momentet blir tatt 

med av forhandlingsutvalget til 

avtalerevisjonen.  
 

32/18 Eventuelt  
- Evaluering av møtene KSU i 2018 – settes 
opp til første møte i 2019 
- Møteplan 2019:  
Ålesund: 8. mars + 6. september 
Molde: 14. juni + 6. desember 
- Sammensetning av KSU i det videre vil bli 
tatt opp med Samhandlingsavdelinga i 
HMR. 
- Marit Myklatun fratrer utvalget frå 
01.01.2019 pga. nedtrapping av stilling. 
Vara innkalles. 

 
Janita 
 
 
 
 
Janita 

 

 


