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Møtenummer  1/2020 
Møteleiar  Janita Skogeng 
Referent Elin H. Ytterbø 

 
Dato 28.02.2020 
Tidspunkt Kl. 10-14 
Stad Barneblikk sine lokaler, Molde 
 
 

 Namn Møtt 

Leder Janita Skogeng – konst. Klinikksjef KKBU X 

Representant Bodil Fjørtoft – Avdelingsleder Helsestasjon Nordre, 
Ålesund kommune 

X 

Representant Ingeborg Hjertvik – Kommunejordmor Molde X 

Representant Gunn Bredesen – enhetsleder Surnadal kommune X 

Representant Elin K. Skeide – Kommunejordmor Sula Avbud 

Representant Marita Jacobsen – Ledende Helsesjukepleier Hustadvika 
kommune  

X 

Representant Siv-Kristin Haugen – Kommunejordmor Kristiansund X 

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

Representant Repr. kommunelege? - 

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

Representant Elin H. Ytterbø – Fagutviklingsjordmor AFK X 

Representant Solveig Vatten – jordmor Kristiansund sjukehus - 
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Sakliste 

Saksnummer Emne Frist Ansvarleg 

1/20 Innkalling og saksliste godkjent  
 

  

2/20 Referat fra møte 06.12.2019 godkjent 
 

  

3/20 Fellesmøte 2020 – AFK og kommunene i Møre og Romsdal 
Gjennomgår programmet og ansvar for oppfølging av foredragsholdere. Orienterer kva posten 
Informasjon frå AFK vil inneholde.  
 

 Ingeborg, 
Janita, 
Elin 
 
 

4/20 Kartlegging av kommunejordmortjenesten i Møre og Romsdal. Status p.t. 
Viser de innhentede data i et excel-ark. Hvordan skal vi fremstille dette videre? Kanskje kan vi 
presentere noen trender basert på disse dataene – bl.a. det å oppfylle hjemmebesøk av jordmor etter 
fødsel iflg nasjonale retningslinjer. Også se på stillingsstørrelser ift antall fødsler i kommunen (Janita 
har oversikt over fødselstall pr. kommune).  
 

 Elin, 
Janita 

5/20 Orienteringssaker: 
1. Nasjonal arbeidsgruppe – endringer i fødepopulasjonen og konsekvenser for 

fødeinstitusjonene 
 

En rekke anbefalinger fra arbeidsgruppa: bl.a. bemanning i fødeinstitusjonene – trenger av klaring ift 
hva kontinuerlig tilstedeværelse i aktiv fødsel betyr. Ønsker utarbeidet en bemanningsnorm for 
jordmødre i fødeinstitusjoner (grunntall). Seleksjonskriteriene gjennomgås og justeres ift at 
kompleksiteten i fødepopulasjonen har økt betydelig, risikopopulasjonen dreier seg bl.a. om økt 
sykelighet, høyere alder, ikke-vestlig populasjon, overtids-retningslinjer. Også 
finansieringsordningen er belyst: ISF gir et uforutsigbart inntektsgrunnlag som også påvirker 
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rammefinansieringen – i større grad vektlegge pasientforløpene som helhet. Øke jordmor-
kompetansen i kommunene.  
 
Induksjonsraten øker på landsbasis, stor diskusjon, veileder i fødselshjelp revideres og det kommer 
nye anbefalinger. Viser en økende bemanning både for gynekologer og jordmødre i sykehus over de 
siste årene. 
Direktelenke til rapporten her: 
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/endring-i-fodepopulasjon-og-konsekvenser-for-bemanning-og-

finansieringssystem/Rapport%20om%20f%C3%B8depopulasjonen.pdf/_/attachment/inline/3435df20-ea13-

4d9f-99ed-

f711d6ffbef0:5570b07ff51dec87d2b6af59362929f52c9f2d7a/Rapport%20om%20f%C3%B8depopulasjonen.pdf 
    

2. Helseplattformen – status 
Henrik Erdal inviteres til neste KSU-møte i mai 2020. 
Skal gjennom en runde med gevinstrealisering i alle klinikker, for å se på hva som vil bli besparende 
for oss/de ansatte. Hva ligger i de endrede arbeidsprosessene? Det skal bli bedre selv om det får en 
ny layout og en ny arbeidsflate.  
Bodil Fjørtoft har 20% av sin stilling knyttet til Helseplattformen, og sitter i 3 arbeidsgrupper: 
Helsestasjon, Mor og Gruppeveiledning. 
 
  

3. Erfaringer med «tidlig melding» så langt 
 
HF er fornøyd og kommunene er stort sett også fornøyde. Tilbakemelding fra enkelte kommuner om 
at fødselsepikrise ikke kommer før etter flere dager. Bodil vil sjekke ut mer om dette.    
 

4. Re-forhandling samhandlingsavtale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janita 
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Den reviderte delavtalen for svangerskap, fødsel og barsel er tatt inn i denne.  
 

5. Beredskap og følgetjeneste – avtaler 
Tidligere inngåtte avtaler gjelder fremdeles. Det er uenighet/forvirring ift at bosetningsmønster/-
struktur er tatt inn i debatten som erstatter for kommunesenter. Også avstand til fødeinstitusjon er 
diskutert å endre fra 90 til 60 min. Helse Midt Norge (regionalt nivå) er oppdragsgiver ift å få dette i 
havn. Avventer videre utspill fra regionalt nivå. Det må også tas med i regnskapet at prehospitale 
tjenester er godt utbygd i Møre og Romsdal.  
  

6. Brev til kommunene angående barsel 
e-post til alle kommunene 07.02.20 (kommuneoverl., ledere av helsestasjonene, 
kommunejordmødre) med informasjon om at sms-varslingen opphører 10.02.10. Det blir også 
oppfordret til bruk av privattøy til barnet under sykehusoppholdet, og at egen bæretube gjerne kan 
tas med. 
 

7. Behandlende lege ifm fødsel 
Kan være en utfordring om ønsket er knyttet til kjønn, og ikke mulig å innfri som en rettighet. 
Forsvarlighet/vaktplanlegging vil måtte gå foran pasientens ønske 

 

 
 
 
 
 
Bodil 

6/20 Eventuelt  
- Handlingsplan KSU – ble utsatt til neste møte  
- Navneendring for utvalget. 

Er spilt inn ønske om et kortere navn til overordnet samhandlingsutvalg: Samhandlingsutvalg for 
fødselshjelp. Avventer tilbakemelding før det foretas endring.   

  

 
 


