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Møtetittel  Klinisk samhandlingsutvalg 
Møtenummer  2/2020 
Møteleiar  Janita Skogeng 
Referent Elin H. Ytterbø 

 
Dato 15.05.2020 
Tidspunkt Kl. 10-14 
Stad Skype-møte 
 
 

 Namn Møtt 

Leder Janita Skogeng – konst. Klinikksjef KKBU X 

Representant Bodil Fjørtoft – Kommunejordmor Haram X 

Representant Ingeborg Hjertvik – Kommunejordmor Molde X 

Representant Gunn Bredesen – enhetsleder Surnadal kommune X 

Representant Elin K. Skeide – Kommunejordmor Sula X 

Representant Marita Jacobsen – Ledende helsesykepleier Fræna  X 

Representant Siv-Kristin Haugen – Kommunejordmor Kristiansund X 

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

Representant Norunn Kirkebø Elde – kommuneoverlege Ulstein X 

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

Representant Elin H. Ytterbø – Fagutviklingsjordmor AFK X 

Representant Solveig Vatten – jordmor Kristiansund sjukehus X 

 
 

Sakliste 

Saksnummer Emne Frist Ansvarleg 

7/20 Innkalling og saksliste godkjennes 
 

  

8/20 Referat fra møte 28.02.2020 godkjennes.  
 
Merknad 
Ad. Sak 5/20: Oppfølging og flere tilbakemeldinger til 
orienteringssak 3 – Erfaringer med «tidlig melding» så langt: 
Tidlig melding er ofte ikke kommunejordmor i hende i tide. Melder 
også at fødeepikrisene ikke kommer i tide. Dette tas opp på nytt i 
sykehusene – og spesifikt med sekretærtjenesten. Planlegger 
konkret registrering i flere kommuner i perioden frem til neste KSU-
møte i september. Kommuner tilknyttet alle fire sjukehus vil delta. 
Bodil koordinerer dette og tar resultatene tilbake til KSU. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sept. 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bodil 

9/20 Helseplattformen og status utvikling mtp kommunene. 
Bodil orienterer om bygging av svangerskapsprogrammet i 
Helseplattformen. Pasienten kan selv sende inn ønske om time og 
problemstilling. 
Fødselsmodulen: Det arbeides med flytskjema ift normale fødsler, 
og ulike grader av sectio. 
Fungerer bra å arbeide på skype, men lang igjen før alt er på plass. 
Jobber med å få på plass norske ord/begrep som erstatning for 
amerikanske uttrykk.   
 

  

10/20 Orienteringssak: 
Status for coronasituasjonen og konsekvenser for gravide og 
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fødende i Møre og Romsdal – orientering v/Janita 
 

- Svangerskapsoppfølging 
Utrygghet at konsultasjoner ved gyn.pol. har blitt avlyst.  Sula: Brukt 
1 times konsultasjoner for å ha god tid både til kvinnene og 
hygienetiltak.  
Kristiansund (Siv): Er imøtekommet ved gyn.pol og føde. Veier 
barnet selv hjemme, event. kommer inn til helsestasjonen. Ulstein 
(Norunn): sjekker at folk er friske når de kommer inn. Unngå at 
andre medisinske forhold blir en større trussel enn corona-smitte. 
Viktigste at partner får være med i tilknytning til fødsel, ikke bli 
sendt ut og inn før aktiv fødsel – tilstrebe mer ro og trygghet for 
paret.  Ålesund: Heimekonsultasjoner + kortere fysiske møter for 
medisinske parameter. 
 

- Barselopphold 
Stor savn at far ikke får mulighet til å være med under 
barseloppholdet, større negativ effekt enn forventet – særlig med 
tanke på de sårbare, jfr. Barneblikk. Mange reiser tidlig hjem og det 
blir referert til økt ammeproblemer i kommunene. PKU er et tema 
som diskuteres mellom Ålesund sjukehus og Ålesund kommune for 
å kunne flytte tjenesten ut til kommunene. Arbeider videre med 
dette, også for andre undersøkelser som hørselsscreening.  

 
- Besøksrestriksjoner 

Opprettholder de strenge restriksjoner i HMR, det gjelder også 
opphold for far i barselavdelingen. 
 

- Kohortenhet og konsekvenser av økt smitte 
Ved økt smittetrykk vil det måtte gjøres endringer i organisering av 
føde-barselenhetene. Det er lagt planer for rød beredskap og endret 
smittesituasjon der dette beskrives mer detaljert. 

 
11/20 Status ny Samhandlingsavtale med kommunene og delavtale 

for svangerskap, fødsel og barselomsorg.  
Samhandlingssjef Lena Waage presenterer arbeidet som er gjort så 
langt, og det blir ny høringsperiode (1. juni – 30. september 2020). 
 
Bevege oss mot partnerskap – kommuner og helseforetak skal være 
likeverdige partnere, som jobber for å trygge overganger.  
 
Etablere helsefellesskap er et nasjonalt målbilde. Arbeide med å 
videreutvikle strukturene for tjenester vi allerede har.  
 
Klinisk samhandlingsnivå skal konsentrere seg om det operative 
nivået. Fastleger og brukerrepresentanter skal med på alle nivå. 
Noen hovedtrekk i arbeidet med reforhandling av 
Samhandlingsavtalen mellom kommuner og helseforetak i Møre og 
Romsdal (56 sider): 

- Forenkle språk, innhold og struktur  
- Har pågått et oppryddingsarbeid   
- Ingen enkel og rask prosess - bl.a. forenkla fra 15 til 6 

delavtaler 
- Partnerskapsmøte: blir 1 større dialogmøte i året  
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- Strategisk samarbeidsutvalg 
- Samarbeidssekretariat: felles sekretariat blir en styrke 
- Faglige samarbeidsutvalg for hver av de 6 delavtalene – 

svangerskap-fødsel-barsel er delavtale 3 
- Det faglige samarbeidsutvalget vil bli sammensatt av 

henholdsvis 4 kommunale representanter, en fra hvert 
regionråd (to fra Sunnmøre), 4 fra HMR, 1-2 bruker-
representanter (både fra kommunesida og HF) og 1 
praksiskonsulent 

- Hver klinikk har fått «tildelt» representanter fra HMR 
sitt Brukerutvalg  
 

Høringsutkastet sendes til kommunene pr. post + til ledere av 
utvalgene. 
Klinisk samhandlingsutvalg vil ta høringen som sak i neste møte 
(september 2020). 
 

12/20 Evaluering fellesmøtet 05.mars 2020 
Faglig godt innhold som skulle treffe målgruppa godt. Om lag like 
mange kommunejordmødre som helsesykepleiere som deltok, 1 
kommunelege og noen enhetsledere og fagledere. Forsøke å være 
enda tydeligere kven som er målgruppe til neste fellesmøte? 
Usikkert om innføring av deltakeravgift ha påvirket deltagelsen.   
 

  

13/20 Nasjonalt pakkeforløp Gravide og rusmidler 
Elin Y. presenterte det pågående arbeidet med utarbeiding av 
pakkeforløpet i Helse Midt Norge. Forløpet er en visualisering av det 
nasjonale forløpet, med tidslinjer og koordinering mellom ulike 
aktører i kommune og helseforetak. Hensikten er å standardisere 
oppfølging som tilbys denne brukergruppen, og lose alle som fyller 
kriteriene inn i forløpet. Det blir en forløpskoordinator i hver 
kommune, samt en forløpskoordinator i hvert helseforetak – tillagt  
Avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Link til 
det nasjonale forløpet: 
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/gravide-og-
rusmidler 
 

  

14/20 Orienteringssak: 
Nytt frå Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommer 
Behandling av nasjonal sykehusplan i Stortinget: 

- Bestemt at Molde og Kristiansund skal driftes som egne 
fødeavdelinger fram til SNR er innflytningsklart 

- Uansett utfordring bemanningsmessig på lege og 
jordmorsida i HMR, særlig ved de 3 minste avdelingene 

Får i liten grad benytte vikarer frå andre land (Danmark/ Sverige) 
som gir betydelig driftsutfordringer, ikkje minst i 
sommerferieavviklingen  
 

  

15/20 Eventuelt 
Høstens møte blir 18. september 2020 – fysisk om det er mulig 
 

  

 

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/gravide-og-rusmidler
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/gravide-og-rusmidler

