
Obstetrisk Guidelinemøte Soria Moria 7.-9. januar 2022 -  et pilotprosjekt  

 

Bakgrunn for prosjektet: 

Vi diskuterte etablering av et obstetrisk guidelinemøte på generalforsamlingen i 2019, og ble 

enige om at man skulle undersøke finaniseringsmodell og gjennomføring, og komme tilbake 

med et forslag.  Det ble fremmet et nytt forslag på årets generalforsamling, og det ble vedtatt å 

organisere et obstetrisk guidelinemøte etter modell fra Danmark, som et pilotprosjekt. 

Danskenes måte å arbeide med veilederen på ligner i grunnstruktur vår, men i stedet for å ta 

alle kapitlene hvert 5. år, tas 7-10  kapitler årlig, med gjennomgang på et årlig, 

selvfinansierende guidelinemøte. Argumentene for en slik modell fremfor den eksisterende, er 

at arbeidet med veilederen er blitt for stort.  Revisjonen fra 2020 har 73 kapitler og 

underkapitler, og å utføre dette arbeidet som et skippertak hvert 5. år er ikke bærekraftig.  I 

tillegg er det problematisk at det i liten grad blir anledning til innspill fra bredden av det 

obstetriske miljøet med dagens modell.  Danskenes modell sørger for bred forankring for de 

ulike kapitlene fra alle regioner og sykehus i Danmark, og dette ønsker vi også å få til i 

Norge.  

 

Etterutdanning og LIS-utdanning:  For spesialister er det planlagt krav om etterutdanning.  

Vi har vært i kontakt med Medisinsk Fagråd i Legeforeningen, som ønsker å løfte arbeid med 

nasjonal veileder opp og frem, fordi arbeidet anses som svært viktig.  At arbeidet skal 

kvalifisere som etterutdanning er en start. I Danmark gagner ordningen også LIS-legene, som 

får dette arbeidet tellende til spesialiteten.  Med ny spesialiseringsordning har LIS i Norge 

som obligatorisk læringsmål å delta i kvalitetsforbedring og/eller forskningsrelatert aktivitet.  

Vi planlegger å få arbeidet med veilederen og guidelinemøtet tellende for spesialiteten, men 

grunnet mye byråkrati er det ikke mulig i forkant av møtet nå i januar.  Prosessen er imidlertid 

i gang.  

 

Finansiering:  Guidelinemøtet i Danmark er selvfinansierende, det vil si at alle deltakere 

betaler reise og opphold selv (og sørger selv for refusjon fra arbeidsgiver/fond), og dette er 

også modellen vi vil legge oss på i Norge.  Etter samtale med Medisinsk Fagråd planlegger vi 

på sikt å arbeide mot at arbeidsgiver i større grad skal bekoste utgifter knyttet til arbeid med 

nasjonal veileder (reiser, arbeidstimer brukt), da dette arbeidet i aller høyeste grad ligger inn 

under Helseforetakenes plikter i forhold til kvalitetssikring og pasientsikkerhet.  

Dersom piloten er en suksess vil vi for kommende år søke en engangssum fra Fond for 

kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, som over en 4-årsperiode skal dekke administrative 

kostnader knyttet til den nasjonale veilederen.  

 

Organisering:   

Pilotprosjektet:   Møte ved Soria Moria 7.-9. januar 2022.   Januar er valgt fordi det er en 

måned med liten annen kongressaktivitet.  Møtet er lagt til en helg for at flest mulig skal ha 

anledning til å delta.  Tidspunktet og hvorvidt vi skal fortsette å legge møtet til en helg 

planlegges diskutert på Soria Moria.  Påmeldingsinformasjon er sendt til alle NGFs 

medlemmer på mail.  Dersom man ikke har fått mailen, kan man sende en forespørsel til 

obstetriskguideline@gmail.com  

 

 

 

Den sittende redaksjonskomiteen har sagt seg villig til å fortsette oppdraget frem til neste års 

generalforsamling (2022). Redaksjonskomiteen har plukket ut 6 kapitler til revisjon på dette 
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første møtet, se vedlagt program.  Kapittelredaksjonene legger ut revidert kapittel senest 

29.11.21. Alle deltakere bes lese grundig igjennom årets kapitler i forkant av møtet. Dersom 

man har innspill/innsigelser til et kapittel, sendes disse på mail til kapittelredaktør innen 

15.12.  

Kapittelredaksjonen vil sammen med ordstyrer gjennomgå innspillene og presentere kapittelet 

og eventuelle innsigelser/kontroverser på guidelinemøtet.  Det vil deretter være 

plenumsdebatt.  Ordstyrer oppsummerer, og man stemmer deretter over om kapittelet er 

godkjent som det er/godkjent med rettelser/ikke godkjent (med avtale om å komme tilbake 

med ny revisjon til neste år).  Kapitlene godkjennes med simpelt flertall.  

 

Refusjon: Det søkt om godkjenning som kurs/kongress i Legeforeningen, slik at overleger 

kan søke utdanningsfondet om refusjon.  Vi regner med at møtet godkjennes, men vi krever 

ikke inn deltakeravgift før vi har godkjenningen svart på hvitt.  Så snart godkjenningen 

foreligger, vil vi sende mail til påmeldte deltakere. Dersom vi mot all formodning ikke får 

godkjenning, vil møtet avlyses.   Vi ber derfor om at ingen kjøper reise før godkjenning 

foreligger.  

 

Samarbeidspartnere utenfor NGF:  Flere av kapitlene har jordmødre, anestesileger og 

barneleger som medforfattere.  Etter modell fra Danmark reserveres det dagpass for disse den 

dagen kapittelet deres legges frem.  Deltakerne må på lik linje med alle andre sørge for 

finansiering av møtet selv.   

 

Evaluering:   Plenumsevaluering etter gjennomført pilotmøte. Gjennomgang av forslag for 

videre opplegg.  Redaksjonskomiteen leverer en rapport til Kvalitetsutvalget, med et forslag 

for eventuell videreføring av prosjektet.  Basert på dette vil Kvalitetsutvalget eventuelt melde 

sak til neste års generalforsamling.  

 

Foreløpig program for Obstetrisk Guidelinemøte 7.-9. januar 2022:  

 
Fredag 07.januar 2021   Møteleder Johanne Kolvik Iversen  
 
 

Tid 

16.00 Velkommen og registrering     30 

16.30 Åpning av Guidelinemøtet   Johanne Kolvik Iversen  10 
16.40  Nasjonal veileder- veien videre       Anne Flem Jacobsen  60 

17.40 Pause   

17.50 Seteleie og ytre vending -  Solveig Bjellmo (Kapittelredaktør) 
Ordstyrer:  Kevin Sunde Oppegaard 

90 

19.30  Mingling og mat   

                                                                                        Sum første dag:  190 

 
 
Lørdag 8. januar 2021  Møteleder Anne Flem Jacobsen  

 

09.00 Fosterovervåking under fødsel  Jørg Kessler (Kapittelredaktør)  
Ordstyrer:  Trond Michelsen 
 

120 

11.00 Pause  

11.15 Preterm fødsel – Trond Michelsen (Kapittelredaktør) 
Ordstyrer:  Ferenc Macsali  
 

90 



12.45 Sosiale og fysiske aktiviteter inkludert lunsj og frisk luft  
 

 

15.30 Kaffe og kaker   
15.45  Hot topics-  Informert samtykke  Johanne Kolvik Iversen 

Ordstyrer:  Anne Flem Jacobsen  
60 

1645  Pause   
17.00 Overtidig svangerskap Nils Halvdan Morken (Kapittelredaktør) 

Ordstyrer:  Kevin Sunde Oppegaard 
75  

18.15 Pause    

18.30 Adipositas i svangerskap og fødsel  Elisabeth B. Magnussen (Kapittelredaktør) 
Ordstyrer:  Kathrine Dønvold Sjøborg  

60 

19.30  Omkledning  

20.00 Festmiddag og fest   
                                                                                                                        Sum 2. dag  405 

 
Søndag 09.01 2021  Møteleder Trond Michelsen  
 
 

 

09.00  Stimulering av rier  Janne Rossen (Kapittelredaktør) 
Ordstyrer:  Kathrine Dønvold Sjøborg  

60 

10.00 Hot topics II - hva når ressurser og evidens er i konflikt?  Ferenc Macsali  
Ordstyrer:  Trond Michelsen  

60 

11.00 Kaffe og frukt   
11.15  Oppsummering, evaluering og presentasjon av format og temaer for 2023  Anne 

Flem Jacobsen og Johanne Kolvik Iversen 
75 

13.00  Lunsj og hjemreise   

                                                                                                        Sum 3. dag  195 

 

 

 

Foreløpig skisse for videre opplegg (dersom årlig guidelinemøte vedtas på 

generalforsamling 2022):  

Årlig møte  i januar. Møtet legges til en helg for å sikre at flest mulig har anledning til å delta. 

Møtene holdes på Soria Moria, som gir rabatterte priser for arrangementer i regi 

Legeforeningen.   

 

Revisjon av 6-10 kapitler (antallet vil vil avhenge av størrelsen, kontroverser etc og vurderes 

fra år til år).  I tillegg vil det være debatt rundt aktuelle tema fra foregående år.   

 

En redaksjonskomite utnevnes av kvalitetsutvalget for 4 år av gangen, og halvparten av 

medlemmene byttes hvert 2. år for å sikre kontinuitet.  Vårt forslag for pilotprosjektet er å 

kontinuere eksisterende komite i 2 år, der 2 medlemmer fra tidligere komite videreføres.  

Dagens komite har sagt seg villig til å fortsette under disse forutsetningene.  

Redaksjonskomiteen har det endelige redaksjonelle ansvaret, samt ansvaret for utvelgelse av 

kapittel, og for sammensetningen av kapittelredaktører.   

 

Kapitlene som skal revideres påfølgende år annonseres på guidelinemøtet, og 

redaksjonskomiteen setter sammen en kapittelredaksjon, som skal levere første utkast til 

kapittel i august påfølgende år.  Deadline for ferdigstilt kapittel er 15.november, og kapittelet 

publiseres til gjennomlesning for alle medlemmer senest 1. desember.  Alle som deltar på 



guidelinemøtet vil da ha hatt anledning til å lese igjennom kapittelet før det skal opp til 

plenumsdiskusjon på guidelinemøtet.  

 

Hvert guidelinemøte vil organiseres av en organisasjonskomite, som har ansvaret for booking, 

underholdning og program. Denne oppgaven rullerer mellom landets fødeavdelinger.  

 

Finansiering:  Man vil som tidligere søke Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og 

pasientsikkerhet om en engangssum, som vil brukes til administrasjon, spredd utover en 4 års 

periode.  Selve guidelinemøtet vil fortsette som selvfinansierende arrangement.  

 
 

Spørsmål kan rettes til:  

Johanne Kolvik Iversen, overlege, OUS Ullevål: johanne.iversen@gmail.com 

Anne Flem Jacobsen, overlege, professor, OUS Ullevål: uxafja@ous-hf.no 

Trond Michelsen, overlege, professor, OUS Rikshospitalet: trmi1@ous-hf.no 
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