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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Torunn Teigen, Solfrid Halsne, Liv Helga Lygren Austnaberg, 
Bente Oddane Gundersen, Kari Kjellaug Voster, Anne Gro Lunde 
Mjærum, Oddrun Hompland 
 
Forfall:  
Ragnar Kvie Sande, Marit Tjessheim, 
Kopimottakere:  
 
Møteleder: Oddrun Hompland 
Møtedato:  05.06.2014 
Klokkeslett: 13 – 14.30 
Møtenr: 2/2014 
Møtested: Konferanserommet ved 7H 
Arkivref: 2014/1101 -  51338/2014  

  

 

Referat fra møte 2/2014 i Fagråd for delavtale 8 - samarbeidsavtale 
om jordmortjenester 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
4/14 Godkjenning av møteinnkalling 

Godkjent 
Alle 

5/14 Godkjenning av referat fra møte 1/14 den 15.05.14 
Referatet godkjent 

Alle 

6/14 Gjennomgang og godkjenning av mandat. 
Mandatet ble gjennomgått og det ble gjort noen tilføyinger etter 
forrige møte, se vedlegg. I fagrådet er det enighet om at de 
eksisterende samhandlingsarenaene som er avtalefestet i 
delavtale 8 ivaretar samhandlingen godt, og at fagrådet 
begrenser seg til å revidere denne avtalen årlig.  
Fra samhandlingsutvalget er det presisert at det er viktig at 
deltakere i fagrådet som representerer flere kommuner vet 
hvilke kommuner de representerer. Medlemmer i fagrådet 
ønsket oversikt over representantene fra kommunene i 
samhandlingsutvalget. Det er:  Stavanger: Anne Helene 
Frostestad og Anne Kjersti Salte, Sandnes: Frode Otto, region 
Jæren: Torild Lende Fjermestad, region Ryfylke: Grete 
Strømsmo, region Dalane: Anne Brit Tengesdal 

Alle 

7/14 Revisjon av samarbeidsavtalen: 
 Innarbeide de endringsforslag det er enighet om. 

Endringsforslag er satt inn i avtaleteksten. Ny tekst er 
merket gult, tekst som foreslås strøket er overstreket. 
 

Alle 
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 Markere eventuell uenighet. 
I punkt 7 som omhandler følgetjeneste og beredskap er 
det uenighet mellom Hjelmeland Kommune (region 
Ryfylke) og Helse Stavanger HF. Fagrådet foreslår endret 
tekst, slik at de kommunene denne uenigheten ikke 
omfatter, kan ha en gjeldende avtale. 
Uenigheten mellom Hjelmeland og Helse Stavanger må 
løses av den instans som har myndighet til dette. 
Fagrådet har ikke nye innspill. 
 

 Det er kommet to nye nasjonale retningslinjer i vår:  
o Nasjonal retningslinje for 

svangerskapsomsorgen-hvordan avdekke vold 
o Nasjonal retningslinje for barselomsorgen- Nytt 

liv og trygg barseltid for familien. 
Disse retningslinjene er viktige for videre samhandling mellom 
kommunene og helseforetaket, særlig gjelder dette anbefalinger 
i Nasjonal retningslinje for barselomsorgen. Endringer vil ta tid. 
Nå finnes det verken ressurser eller kompetanse i kommunene 
til å overta en større del av barselomsorgen i de første dagene 
etter fødsel.  
Fagrådet anbefaler derfor ikke endringer i avtalen med 
bakgrunn i nye retningslinjer for førstkommende år.  
Samhandlingsavdeling vil få oversendt godkjent referat, mandat 
og forslag til endringer samarbeidsavtalen .   

Referatet er godkjent av møtedeltakerne. 
 
Oddrun Hompland 
referent 
 


