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0. ORDLISTE/LESEVEILEDNING 
 
 
Forkortelse Forklaring 
Audit Å gjøre tilsyn hos hverandre 
DIPS Elektronisk pasientjournal i Helse Nord 
Eklampsi Krampeanfall ved svangerskapsforgiftning 
LIS Lege i spesialisering 
MFR Medisinsk fødselsregister 
NLSH Nordlandssykehuset 
PARTUS  Fødejournal i Helse Nord 
Perinatal Som gjelder tiden rett før fødsel, dvs. svangerskapstiden etter 28. uke samt barnets 

første leveuke 
Post partum  De første 24 timer etter fødselen 
RHF Regionalt helseforetak 
ROS analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Skulderdystoci Fastsittende skulder under fødsel 
UNN Universitetssykehuset Nord-Norge 
Vakuumførløsning Forløsning med sugekopp 
 
 
 
Leseveiledning 
 
Denne handlingsplanen er delt i to hoveddeler.  
 
Del 1

 

 er selve handlingsplanen. Den gir informasjon om prosessen ved utarbeidelse av planen, en 
generell beskrivelse av dagens status i fødeinstitusjonene samt en oversikt over viktigste tiltak, 
enten de allerede er gjennomført, planlagt eller foreslått for implementering på et senere 
tidspunkt.  

Del 2

 

 er ment som et oppslagsverk. Her gis en detaljert oversikt over hvorvidt kravene ved den 
enkelte fødeinstitusjon er oppfylt eller ikke ved dags dato, samt viktige kommentarer fra 
fødeinstitusjonene. Dataene er innhentet av fagråd i gynekologi og fødselshjelp og kvalitetssikret 
av avdelingsleder i den enkelte institusjon. 

Dessuten gis en tabellarisk oversikt over alle tiltak med frister for når kravet skal være innfridd. 
Det tas også stilling til hvorvidt det foreslåtte tiltaket vil ha økonomiske implikasjoner og hvem 
som har ansvaret for finansiering. Der det var mulig å gjøre en vurdering av estimerte kostnader 
er det angitt en konkret sum. I noen tilfeller var det ikke mulig å gjøre beregninger, da 
kostnadene avhenger av infrastruktur og valgte løsninger ved det enkelte foretak/fødeinstitusjon. 
I disse tilfellene er det bare angitt hvorvidt en antar at tiltaket vil føre til økte kostnader. 
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1. SAMMENDRAG 
 
Helse Nord har valgt å opprettholde en desentralisert struktur for fødselsomsorgen.  
Det er ca. 5000 fødsler i regionen per år og disse fordeles på 15 fødeinstitusjoner: to 
kvinneklinikker, syv fødeavdelinger og seks jordmorstyrte fødestuer. Vi samarbeider dessuten 
med 88 kommuner.  
 
Disse forholdene gir en del utfordringer for organiseringen av tilbudet, en tilstand som forsterkes 
av en fallende trend i fødselstallene de siste årene.  
 
For å sikre at kvaliteten i tjenesten er i tråd med nasjonale føringer har styret i Helse Nord gitt 
administrerende direktør i oppdrag å utarbeide en regional handlingsplan for å utvikle 
fødselsomsorgen. Det er gjennomført en omfattende høringsrunde før planen ble presentert for 
styret i Helse Nord. 
 
De nasjonale kvalitetskravene har allerede ført til omfattende endringer i fødselsomsorgen. 
En rekke aktører har jobbet for å forbedre tilbudet til fødende og deres familier. Planen som 
foreligger her er et resultat av arbeidet i regionalt fagråd for gynekologi og fødselshjelp, 
utdanningsprogrammet i gynekologi samt regional perinatalkomité. 
 
Det gis et bilde av dagens status i regionen i forhold til nasjonale kvalitetskrav for 
fødselsomsorg, en beskrivelse av arbeidet som hittil er gjort og forslag for fremtidige tiltak for å 
sikre en tjeneste i tråd med nasjonale føringer.  
 
Det viktigste området som det må jobbes med er bemanningen både på jordmor- og legesiden. Å 
bygge opp og beholde et bærekraftig fagmiljø i en betydelig desentralisert omsorg byr på 
særskilte utfordringer. En betydelig opptrapping med både midler og hjemler samt opprettelse av 
et utdanningsprogram og nettverksbygging er tiltak som er iverksatt for å møte denne 
utfordringen. 
 
Felles undervisning, hospiteringsordninger og dialog på tvers av institusjoner, foretak og nivå 
samt et mer formalisert samarbeid med primærhelsetjenesten skal være midler for å sikre 
kompetanse hos alle aktører til tross for lave fødselstall. 
 
Etablering av felles regionale rutiner og felles forståelse for tjenesten samt oppfølging av kravene 
og resultater på både lokalt, foretaks- og regionalt nivå skal sikre at kvaliteten er lik uansett hvor 
i landet/regionen en bor. 
 
Den utviklingen som nå skjer og som er foreslått videreført skal til sammen føre til at 
fødselsomsorgen i Helse Nord i 2015 skal være preget av en kvalitet i tjenesten som er i samsvar 
med nasjonale kvalitetskrav og med samme bra kvalitet som i resten av Norge. Kvinnene skal 
være trygge på at de får behandling på rett plass til rett tid og som er tilpasset deres behov.  
Fødende og deres familier skal vises respekt og gis grundig oppdatert informasjon som setter 
dem i stand til å ta de rette avgjørelsene. Det skal være kontinuitet i en tjeneste hvor aktørene 
samhandler etter beste evne.  
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DEL 1 
 
2. INNLEDNING OG BAKGRUNN 
 
Helsedirektoratet har i 2010 utgitt nasjonal veileder IS 1877 ”Et trygt fødetilbud”. Kvalitetskrav 
til fødselsomsorgen. Veilederen er en oppfølging av Stortingsmelding 12 2008/2009, ”En 
gledelig begivenhet”. Kvalitetskravene skal erstatte tidligere faglige retningslinjer som var 
knyttet til tallgrenser for å beskrive krav til de ulike nivå i fødselsomsorgen. 
 
Kravene omfatter en rekke områder og aktører som har betydning for tjenestetilbudet, blant annet 
regelverk og lovkrav, organisering av et differensiert fødetilbud, samhandling mellom 
forskjellige aktører, bemanning, vaktberedskap, kvalitetsarbeid, følgetjeneste og ikke minst 
kompetanseheving og vedlikehold. 
 
Planen konsentrer seg i all hovedsak om selve fødselsomsorgen. For svangerskapsomsorgen 
finnes nasjonale retningslinjer som er godt etablert. Når det gjelder barselomsorgen jobbes det på 
nasjonal plan med nye retningslinjer. En har derfor valgt å avvente resultatene av dette arbeidet 
før man tar stilling til utfordringer i vår region. 
 
En forventer at implementering av kvalitetskrav gir en forbedring på det organisatoriske plan 
(struktur og prosedyrer), som igjen sikrer en god, differensiert og tilpasset tjeneste. Alle aktører 
skal ha en felles forståelse av oppgaven og samhandle optimalt til pasientens beste. Videre skal 
det medføre at pasientene er godt informert og at helsepersonell har oppdaterte kunnskaper.  
 
Et differensiert fødetilbud på tre nivå videreføres. 

• Fødestuer 
"Fødestue er et fødetilbud til friske kvinner med et normalt svangerskap som ønsker å 
føde der. Jordmødrene tilbyr svangerskapsomsorg og gjør en fortløpende vurdering og 
seleksjon i samarbeid med kvinnens fastlege og spesialisthelsetjenesten ved behov. I 
distriktet representerer fødestuene en jordmorfaglig beredskap og kompetanse for alle 
gravide, fødende og barselkvinner, også for dem som ikke føder på fødestua. 
Jordmødrene på fødestuene kan ivareta beredskap og følgetjeneste og tilby barselopphold 
og -oppfølging til kvinner som føder på fødeavdeling eller kvinneklinikk." 
 

• Fødeavdelinger 
”Fødeavdelingene er fødeinstitusjoner av svært ulik størrelse. Enhetene skal ta hånd om 
kvinner med normale forløp og pasienter med moderat risiko tilpasset avdelingens 
kompetanse. Et nært samarbeid med kvinneklinikk, herunder drøfting av tvilstilfeller i 
forhold til seleksjon, er en grunnleggende forutsetning. De minste fødeavdelingene bør 
vurderes omgjort til fødestuer. Seleksjonen og kravene til fødeavdelinger vil blant annet 
avhenge av om det er barneavdeling eller ikke ved sykehuset.” 
 

• Kvinneklinikker 
”Kvinneklinikkene er de største fødeinstitusjonene med tilgang til spesialkompetanse 
innen fødselshjelp. De skal kunne ivareta både de normalt fødende og de med stor risiko 
for komplikasjoner, dvs. fødsler der den fødende har kjente risikofaktorer. 
Kvinneklinikkene skal ha tilgang til kompetanse i nyfødtmedisin og flere andre relevante 
spesialiteter.” 
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I 2010 utga Helse Nord RHF ”Regional plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse 
Nord – konsekvenser av foreslåtte kvalitetskrav”. Planen er en grundig analyse av 
tjenestetilbudet innen fødselsomsorg i Helse Nord og redegjør for mulige konsekvenser dersom 
endringer foretas. Samtidig gis forslag for håndtering av disse. 
 
Denne planen ligger i bunnen for alt arbeidet som er gjort i forbindelse med implementering av 
nye nasjonale kvalitetskrav i fødselsomsorgen og forslag til nye tiltak, samt at vurderinger som er 
tatt underveis bygger på vurderingene som er lagt frem i denne regionale planen for 
implementering. 
 
Veilederen anbefaler ”at de regionale helseforetakene gjør en vurdering av de minste 
fødeavdelingene i sin region, og ser på muligheten for å omgjøre disse til fødestuer. Den enkelte 
helseregion må vurdere om enkelte små fødeavdelinger unntaksvis skal bestå av geografiske 
hensyn. Kvalitetskravene må uansett innfris”. 
 
Styret i Helse Nord har vedtatt å beholde den desentraliserte strukturen til tross for utfordringene 
dette kan medføre pga. lave fødselstall og problemer med bemanning. Man har heller valgt å 
satse på opptrapping av tjenesten for å sette fødeinstitusjonene i stand til å ivareta 
kvalitetskravene.  
 
Samtidig er implementering av kvalitetskrav lagt inn som premiss i vedtaket. ”Kvaliteten på 
tjenestene skal være i tråd med nasjonale faglige krav og det skal opprettholdes en desentralisert 
fødselsomsorg i Helse Nord.”(Styresak 31-2011). 
 
Når det gjelder fødestua i Lofoten er det vedtatt å beholde beredskap for nødkeisersnitt ved 
fødestua.  
 
Veilederen ”Et trygt fødetilbud” er nokså tydelig når det gjelder dette punktet: 
”Det er ikke tilrådelig å støtte etablering eller fortsatt drift av eksisterende forsterkede fødestuer. 
Forsterkede fødestuer får assistanse av kirurger ved operative forløsninger. Det er uheldig at 
denne virksomheten baserer seg på kirurger som har lite trening og erfaring i operative 
forløsninger eller med gynekologer som vikarer. Jordmor vil ofte være den som stiller 
indikasjonen for inngrepet og vurderer hvilken type inngrep som skal foretas. En slik praksis er 
ikke i tråd med krav til faglig forsvarlighet. Det bør også understrekes at det kan være vanskelig 
å selektere pasienter til fødsel på ”forsterket fødestue”. 
 
For å motvirke de uheldige konsekvensene som en slik organisasjonsform, som beskrevet 
ovenfor, har Nordlandssykehuset HF fått i oppdrag å endre seleksjonskriteriene ved fødestua i 
tråd med kriterier for fødestuer i veilederen, og å sikre at kirurgene som evt. måtte delta i 
ordningen har kompetanse til å utføre denne oppgaven.  
 
Samtidig med beslutningen om organisasjonsstrukturen har styret gitt Helse Nord RHF et 
oppdrag om å utarbeide en handlingsplan for å utvikle fødselsomsorgen. Formålet med arbeidet 
er ”å sikre en kvalitet på tjenesten som er i tråd med veilederen og opprettholde en bærekraftig 
desentralisert fødselsomsorg. Utdanning, rekruttering og stabilisering av fagfolk er de mest 
sentrale temaer. 

 
Handlingsplanen skal synliggjøre økonomiske og personellmessige konsekvenser av de tiltak som 
foreslås iverksatt.  Før planen, med forslag til framtidig organisering av fødselsomsorgen i 
landsdelen behandles av styret i Helse Nord RHF, skal det gjennomføres en omfattende 
høringsrunde.” 
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Helse Nord RHF har valgt å organisere arbeidet med implementering av kvalitetskravene ved å 
bruke allerede eksisterende utvalg: den regionale perinatalkomitéen og utdanningsprogrammet 
for gynekologi og fødselshjelp, samt det nyopprettete regionale fagråd. Arbeidet i disse tre 
gruppene er så satt sammen til den her foreliggende regionale handlingsplan. 
Hver gruppe har jobbet på hver sine områder. Kontinuitet i arbeidet er ivaretatt ved at en 
representant fra Helse Nord RHF har vært til stede i alle utvalg. Dette har også ført til god 
avstemming mellom gruppene og klar ansvars- og oppgavefordeling, samtidig som gruppene har 
kunnet hjelpe hverandre med råd og bistand ved behov.  
 
Ved å organisere arbeidet på denne måten har man sikret en bred faglig og geografisk forankring, 
samt at enkelte problemstillinger ble belyst fra forskjellig innfallsvinkler. Brukerrepresentasjon 
ble sikret ved at brukerrepresentant var valgt inn i Regionalt fagråd. 
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3. PROSESS 
 
3.1.1. Regionalt fagråd i gynekologi og fødselshjelp 
 
Regional fagråd i gynekologi og fødselshjelp ble opprettet i oktober 2011. Fagrådet har hatt 
hovedtyngden ved utarbeidelsen av handlingsplanen.  
 
”Rådet skal definere felles retningslinjer ved implementering av kvalitetskrav som trenger 
avklaring på overordnet behov (jf. oversikt i saksbehandlingen) og være adm. direktørs 
rådgivende organ i spørsmål som er viktig for å sikre en god svangerskaps- og fødselsomsorg. 
 
Fagrådet er utvalgt slik at det skal være en geografisk representasjon og at alle foretak og 
funksjonsnivå er representert. Oppnevnte representanter ivaretar ulike funksjoner og nivå 
innenfor fagfeltet. Sekretariatsfunksjon ivaretas av Helse Nord RHF. 
 
Rådet skal utrede saker som har interesse for alle helseforetakene og på forespørsel fra enkelte 
HF og gi råd til fagdirektør i Helse Nord RHF.  
 
Fagrådets mandat legges ved i vedlegg 1. 
 
Tabellen nedenfor gir en oversikt over fagrådets medlemmer: 
 
Tabell 1: Regionalt fagråd i gynekologi og fødselshjelp i Helse Nord 
 
Navn  Stilling Organisasjon 

arbeidssted 
Kommentar 

Martin Grønberg Overlege UNN Tromsø, 
kvinneklinikk 

Leder i fagrådet 

Gunnel Axelsson  Overjordmor UNN Tromsø, 
kvinneklinikk 

 

Claus Klingenberg  Avdelingsoverlege UNN Tromsø, nyfødt 
intensiv 

 

Ingrid Petrikke 
Olsen, 
avdelingsoverlege 

Avdelingsoverlege Helse Finnmark, 
Hammerfest, 
fødeavdeling  

 

Ann Karin Enbusk 
Hedman  

Avdelingsjordmor Helse Finnmark, 
Kirkenes, fødeavdeling 

 

Bjørn Holdø 
 

Overlege NLSH Bodø, 
kvinneklinikk 

 

May Vollnes 
Johansen  

Avdelingsjordmor NLSH Lofoten, fødestue  

Bente Hjelseth  Seksjonsoverlege Helgelandssykehuset Mo 
i Rana, fødeavdeling 

 

Sølvi Hestnes,  Jordmor Helgelandssykehuset 
Sandnessjøen, 
fødeavdeling 

 

Marit Østlund 
Hansen 

Brukerrepresentant Regionalt brukerutvalg Har underveis blitt erstattet av 
Liv Therese Larsen 

Anne Karin Forshei Kommunelege Steigen kommune Slutter fra 01.07.12, vil 
erstattes med ny representant 
fra primærhelsetjenesten  

Anca Heyd Medisinsk 
rådgiver/gynekolog 

Helse Nord RHF Sekretariat 
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Fagrådet skal ivareta koordinering og avklaring av kvalitetskrav som har overordnet betydning jf. 
styresak 31–2011 og har hatt en vesentlig funksjon ved utarbeidelsen av denne handlingsplanen.  
 
Oppdraget fagrådet har fått for 2012 var å utarbeide forslag til: 
  

• Felles forståelse for seleksjonskriterier  
• System for oppfølging av kvalitetskravene/melderutiner  
• Innhold i opplæringsprogram for nyansatte og vikarer  
• Regionale retningslinjer for kasuistikk gjennomgang etter avvik og kompliserte fødsler 

felles for både leger og jordmødre 
• Regionale retningslinjer for obligatorisk praktisk trening og teoretisk gjennomgang av 

akutte situasjoner på fødeavdelingen (blødninger, vanskelig skulderforløsning, operative 
forløsninger, gjenopplivning osv.)(hvem skal delta, hvor ofte, hvem har ansvaret etc.) 

• Regionale retningslinjer for obligatorisk hospitering for både jordmødre og leger på alle 
institusjonsnivå (krav til innhold, hvor ofte, hvor lenge etc.) 

• Regional mal for pasientinformasjon jf. krav i veileder ”Et trygt fødetilbud” 
 
Det er gjort en grundig gjennomgang av nye kvalitetskrav på alle områder og forslag til tiltak for 
implementering er lagt frem for Helse Nord RHF.  
 
Der tiltak på overordnet nivå er iverksatt har Helse Nord RHF tatt den endelige avgjørelsen. 
 
 
3.1.2. Regionalt utdanningsprogram for gynekologi og fødselshjelp 
 
I mars 2010 ble det opprettet et eget utdanningsprogram for gynekologer. Helse Nord har 
erfaring med regionale utdanningsprogrammer som har vist seg å være meget virkningsfulle for 
rekruttering av legespesialister. 
 
Utdanningsprogrammet er bygd opp med en styringsgruppe og et utdanningsutvalg. Disse har i 
all hovedsak en koordinerende funksjon. Selve arbeidet gjøres i foretakene og alle LIS og 
overleger i regionen er del av utdanningsprogrammet. 
 
Styringsgruppen oppnevnes av Helse Nord RHF etter at forslag for kandidater er hentet inn fra 
HF-ene. Styringsgruppens sammensetning vises i tabell 2. 
 
Tabell 2: Styringsgruppe regionalt utdanningsprogram for gynekologi og fødselshjelp i Helse Nord 
 
Navn  Stilling Funksjon i styringsgruppen Organisasjon arbeidssted 
Anca Heyd Medisinsk rådgiver Leder Helse Nord RHF 
Ingard Nilsen Overlege Representant for spesialistkomité UNN HF 
Kristin Skogøy Overlege Representant for universitet Universitetet i Tromsø 
Nina Jamissen Klinikksjef Representant for ledelse NLSH HF 
Bente Hjelseth Overlege Representant for overlegene Helgelandssykehuset HF 
Katrine Nakstad LIS Representant for LIS NLSH HF 
Brite Jacobsen rådgiver utdanningskoordinator Helse Nord RHF 
 
Utdanningsutvalget består av 2 overleger og 2 leger i spesialisering. Representantene ble valgt av 
legegruppen i regionen. Pga. av mye fravær hos en av overlegerepresentantene og for å sikre 
kontinuitet i arbeidet ble det valgt inn en 3. overlegerepresentant. For tiden er følgende personer 
valgt inn: 
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Tabell 3: Utdanningsutvalget for regionalt utdanningsprogram for gynekologi og fødselshjelp i Helse Nord 
 
Navn  Stilling Organisasjon arbeidssted 
Hallvard Fjelltun LIS UNN HF 
Kim Roger Rydeng LIS NLSH 
Liv Einmo Overlege Helgelandssykehuset HF 
Suzana Rosic Overlege Helse Finnmark HF 
Åse Torunn Revholt Pettersen Overlege UNN HF 
 
Programmet i seg selv er et vesentlig tiltak både for å utdanne et tilstrekkelig antall spesialister, 
men også et stabiliseringstiltak for ferdige spesialister. Samtidig er det en viktig arena for 
samarbeid og informasjonsutveksling på tvers av foretak og institusjon.  
 
Arbeidet som gjøres i utdanningsprogrammet har direkte betydning for etterlevelse av nye 
kvalitetskrav, og en rekke tiltak er foreslått som vil bidra til at fødetjenesten i regionen er i 
henhold til kvalitetskravene.  
 
 
3.1.3. Regional perinatalkomité i Helse Nord 
 
Oppretting av perinatalkomitéer er et eget krav i veilederen ”Et trygd fødetilbud - Kvalitetskrav 
til fødeinstitusjoner” som ledd i det videre kvalitetsarbeidet med fødselsomsorgen.  
 
I 2011 ble det opprettet en Regional perinatalkomité i Helse Nord og to lokale komitéer.  
 
Medlemmene i den regionale komitéen er oppnevnt av Helse Nord RHF etter forslag fra 
helseforetakene og det er lagt vekt på bred geografisk representasjon og flerfaglighet. For å sikre 
kontinuitet og avstemning mellom de lokale og den regionale komitéen er lederne for de lokale 
komitéene også representert i regional komité. 
 
En oversikt over medlemmene gis i tabellen nedenfor. 
 
Tabell 4: Regional perinatalkomité i Helse Nord 
 
Navn  Stilling Organisasjon arbeidssted 
Claus Klingenberg Overlege Barneavdelingen UNN HF 
Jan Holt Overlege Nyfødtintensiv NLSH HF 
Suzana Rosic Overlege Fødeavdelingen Helse Finnmark HF 
Ann-Åse Baustad Jordmor Fødestua i Brønnøysund  Helgelandssykehuset HF 
Anca Heyd Medisinsk rådgiver Helse Nord HRF 
Tove Elisabeth Svee Sekretær Helse Nord HRF 
 
Perinatalkomitéens hovedmål er å heve kunnskapen til alle som arbeider med 
svangerskapsomsorg og sikre og forbedre kvaliteten på perinatalomsorgen. Den overordnede 
hensikten er å forbedre helsetjenesten for gravide, fødende og nyfødte, og gjennom dette å 
redusere perinatal dødelighet og sykelighet. 
 
Den regionale komitéen skal også bistå Helse Nord RHF med råd vedrørende aktuelle 
problemstillinger, og ha en viktig rolle i kunnskapsformidling på tvers av nivå og institusjoner, 
samt for eksempel utarbeide forslag til kvalitetsindikatorer for fødselsomsorg.  
 
En detaljert oversikt over mandat og sammensetning til alle komitéene gis i vedlegg to. 
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3.1.4. Høring 
 
Etter at planen var ferdigstilt ble det gjennomført en omfattende høringsrunde. Det er kommet 
innspill fra 3 typer instanser: politiske instanser, faglige instanser og brukere. 
 
Alle høringsinstansene gir tilslutning til at det jobbes med å sikre en kvalitet i fødselsomsorgen 
som er i tråd med nasjonale krav og anser planen som et godt planverk som gir en god oversikt 
over dagens situasjon og gjenspeiler både utfordringer og tiltak for å håndtere disse.  
 
De politiske instansene og brukerne tar i all hovedsak stilling til valgt struktur. Innspillene er 
preget av eget ståsted, men har til felles at man på generelt grunnlag er tilfreds med  at Helse 
Nord har valgt å satse på et desentralisert tilbud. Mens man på Helgeland, i Salten, Ofoten og 
Alta er tilfreds med den valgte strukturen gis det fra Lofoten utrykk for betydelige bekymringer. 
Innspill fra Lofoten viser til særskilte geografiske utfordringer i regionen og valgt struktur ansees 
som utrygg og usikker. Det er i Lofoten et sterkt ønske om oppretting av en fødeavdeling. 
Gjennomføring av en risiko- og sårbarhetsanalyse for fødetilbudet i Lofoten etterlyses. 
 
Også tilbakemeldinger fra brukere i Lofoten viser til at selektering til et høyere nivå er belastende 
og skaper usikkerhet, slik at tilbudet oppleves som utrygt. Det pekes også på mangler ved rutiner 
og samkjørt, grundig informasjon for kvinner som blir selektert til å føde på fødeavdeling. 
Brukerne ytrer et sterkt ønske om oppretting av fødeavdeling i Lofoten. 
 
De faglige innspillene omtaler i vesentlig grad valgt struktur, spesielle utfordringer og 
kostnadssiden ved gjennomføring av foreslåtte tiltak. På generelt grunnlag gis det i all hovedsak 
tilslutning til valget om et desentralisert tilbud, men det pekes også på utfordringer som oppstår 
som direkte resultat av dette valget. Det vises til utfordringer knyttet til å ivareta kravene til 
bemanning for mange små institusjoner som både kan være vanskelig og som er 
kostnadsdrivende. UNN HF stiller spørsmål ved hvorvidt denne organiseringen er bærekraftig og 
realistisk i et langtidsperspektiv men også om det er rett prioritering av ressurser. 
Helgelandssykehuset HF peker på de særskilte utfrodringene som ligger i lave fødselstall fordelt 
på mange fødeinstitusjoner. Helse Finnmark HF viser til utfordringen regionen har i forhold til å 
etablere følgetjeneste i mange, spredte kommuner med små fødselstall og stiller spørsmål til 
kostnads-nytte effekten. I Nordlandssykehuset oppleves beredskapen for nødkeisersnitt i Lofoten 
+både kostbart og utfordrende med tanke på å sikre høy kvalitet i tjenesten. 
 
Fra flere hold pekes på nødvendigheten av å styrke kvinneklinikken i Tromsø, både på jordmor-, 
og legesiden. Dette da Tromsø i gjennom sin høyspesialiserte funksjon er en viktig pilar i 
fødselsomsorgen i Helse Nord. 
 
Rekruttering av fagfolk, både jordmødre og gynekologer ansees som en suksessfaktor for å 
lykkes med implementering av kravene.  
 
Flere instanser peker på nødvendigheten av å etablere samarbeidsarenaer med 
primærhelsetjenesten og viser til behovet for konkrete avtaler for å sikre kompetanseheving og 
vedlikehold på alle nivåer. 
 
Nødvendigheten av å følge opp tiltaksplanen og evalueringer underveis, evt. i form av risiko- og 
sårbarhetsanalyser, fremheves i nesten alle høringssvar.  
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Innspill som er gitt i høringen er gjennomgått i fagrådet, nøye vurdert og tatt hensyn til ved 
utforming av den endelige planen.  En oversikt over alle høringsinstanser og innholdet i høringen 
gis i vedlegg 7 – oversikt over høringer. 
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4. DAGENS STATUS 
 
Dette kapittelet går ikke inn i detaljene i tjenestetilbudet i fødselsomsorgen i regionen. Planen 
beskriver fødeinstitusjonenes status i forhold til kvalitetskriteriene, slik de er definert i nasjonal 
veileder ”Et trygd fødetilbud – kvalitetskrav til fødselsomsorgen”. 
 
Det gis en oppsummering over situasjonen per dags dato (mai 2012) samt en oversikt over de 
viktigste utfordringer og evt. mulige konsekvenser.  
 
Detaljert informasjon om de enkelte kvalitetskrav og status ved fødeinstitusjonene finnes i 
tabellene i del 2, situasjonsrapport.  
 
Tabellene viser et øyeblikksbilde. Flere tiltak er iverksatt og flere prosesser er i gang slik at 
situasjonen vil endre seg fortløpende. 
 
 
4.1. Helse Finnmark HF 

Helse Finnmark HF har tre fødeinstitusjoner - to fødeavdelinger, i Kirkenes og Hammerfest, og 
en fødestue i Alta. Fødeavdelingen i Hammerfest har en særstilling i regionen da sykehuset ved 
siden av fødeavdeling også har barneavdeling og nyfødtintensivsenger. Derfor er tilbudet for 
fødende i Hammerfest noe utvidet i forhold til andre fødeavdelinger. Denne organiseringen 
kompenserer til en viss grad for de særskilte utfordringene Finnmark har med spredt bosetning, 
lange avstander og til dels tøffe værforhold. 
 
Risikofødende som har høy risiko og behov for behandling på kvinneklinikknivå blir henvist til 
kvinneklinikken ved UNN Tromsø. 
 
Oppsummert kan det sies at kvalitetskravene er godt implementert ved alle tre fødeinstitusjoner 
samtidig som manglende rekruttering, særlig av jordmødre, setter en begrensing for ivaretakelse 
av enkelte krav. I Kirkenes har det tradisjonelt vært lav bemanning av gynekologer. Denne 
trenden synes å snu nå, men fagmiljøet må styrkes for å kunne følge oppsatte kriterier for blant 
annet organisering av vaktberedskap. 
 
 
4.1.1. Fødeavdelingen i Hammerfest 
 
Per dags dato er de fleste kvalitetskrav ved fødeavdelingen i Hammerfest oppfylt.  
 
Et lavt antall legestillinger og vakante jordmorstillinger har som konsekvens at fagmiljøet er lite 
og har problemer med å ivareta krav som faglig fordypning, rapportering samt sikre vaktplaner 
også i ferier etc.  
 
Mens det på jordmorsiden foreligger et rekrutteringsproblem, er det for legene heller endrede, 
økte krav til tilstedeværelse som skaper utfordringer. Det jobbes for tiden med revurdering av 
tjenesteplaner for leger. 
 
For å drifte i henhold til forståelsen som er lagt til grunn ved utarbeiding av nye kvalitetskrav vil 
det være nødvendig å øke bemanningen med både jordmødre og leger. 
 
Det viktigste arbeidet fremover vil rettes mot å styrke bemanningen.  
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Det er utlyst en ny 5. overlege stilling og tjenesteplanene er revidert og tilpasset nye krav. Ved 
ansettelse av den utlyste stillingen regner man med at bruk av vikarer vil gå ned.  
 
På sikt må det fortsatt jobbes med å stabilisere og styrke legestaben  og tiltak for rekruttering av 
jordmødre må videreføres samt nye tiltak iverksettes.  
 
 
4.1.2. Fødeavdelingen i Kirkenes 
 
Den største utfordringen ved avdelingen er bemanningen, både for jordmødre og for 
gynekologer. Tre jordmorstillinger er per tiden ubesatt og dette har som konsekvens at det brukes 
en del vikarer. Bedring er i sikte, da sykehuset har tre jordmødre under utdanning som forventes 
å ha fullført sin utdanning i perioden 2012-2014. Dermed vil situasjonen være løst innen 
opptrappingsperioden. 
 
Når det gjelder bemanningen for gynekologer er denne marginal med fire gynekologer som til 
sammen utgjør tre hele stillinger. Kravet om firedelt vaktturnus for gynekologer er ikke 
gjennomført og vaktsystemet med todelt vakt er bekymringsfullt.  
 
Her må Helse Finnmark iverksette tiltak så fort som mulig. Foretaket er tildelt  
en gynekologhjemmel for 2012 og ved tilsetting av gynekolog vil situasjonen bedres betydelig. I 
påvente av at ny gynekolog er ansatt må tjenesteplanene gjennomgås og revideres i den grad det 
er mulig for å kunne nærme seg mest mulig kravene. 
 
De fleste andre kvalitetskravene er på plass eller tiltak iverksatt for å oppfylle disse.  
 
 
4.1.3. Fødestua i Alta 
 
Tjenesten ved fødestua i Alta er i all hovedsak i tråd med nye kvalitetskrav og kun enkle tiltak 
må til for å rette på det som mangler. 
 
Det mangler en formell bakvaktsordning for jordmor, og selv om det i praksis er mulig å tilkalle 
hjelp ved behov må ordningen formaliseres. 
 
 
Fødestuas største utfordring er selve organisasjonsformen. Dagens ordning er slik at fødestua er 
organisert som en enhet i kommunen som har driftsansvaret, mens det medisinsk faglige ansvaret 
ligger i spesialisthelsetjenesten ved fødeavdelingen i Hammerfest. Denne organiseringen gjør det 
vanskelig å ha klare ansvarslinjer og gir seg særlig utslag ved håndtering av avvik og 
driftsproblemer. Derfor anbefales det i nasjonal veileder krav om at ”Jordmødrene bør være 
ansatt primært hos en arbeidsgiver og fortrinnsvis den som har det formelle ansvaret for driften 
av fødestua. Fødestua organiseres som en enhet i linje til en fødeavdeling eller kvinneklinikk i et 
helseforetak 
Jordmødre på fødestua kan være ansatt i helseforetaket og kommunen kan kjøpe 
jordmortjenester av helseforetaket. Denne anbefalingen gis for å unngå en tilsløring av 
ansvarsforholdene.” 

med avklart ledelse og ansvar.  

 
De ansatte på fødestua ønsker å beholde dagens organisasjonsform. Det er derfor viktig at 
kommune og helseforetak inngår en dialog for å finne en god løsning for alle parter og som også 
ivaretar kvalitetskravene.  
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4.2. UNN HF 

Fødetilbudet ved UNN er fordelt på fem fødeinstitusjoner, en kvinneklinikk, to fødeavdelinger 
og to fødestuer. UNN har både regionens største og minste fødeinstitusjon, med henholdsvis 
1500 fødsler og 25 fødsler i 2011.  
 
Utfordringene er dermed forskjellige avhengig av fødeinstitusjon og lokale forhold. UNN har 
regionsfunksjon for fostermedisin og har som eneste institusjon i Helse Nord godkjenning som 
utdanningsinstitusjon på gruppe 1 nivå. Foretaket har dermed en viktig funksjon som pådriver 
ved utviklingen av tilbudet og ved utdanning av fremtidige gynekologer. 
 
Foretaket har slitt mest i regionen med å rekruttere gynekologer til sine fødeavdelinger. Det er 
iverksatt tiltak og trenden kan synes å snu nå, men situasjonen er fortsatt alvorlig og miljøene 
meget sårbare. Derfor må utviklingen følges nøye og tiltak for rekruttering og stabilisering av 
personellet må iverksettes fortløpende. 
 
 
4.2.1. Kvinneklinikken i Tromsø 
 
Kvinneklinikken i Tromsø er kommet langt i implementering av kvalitetskravene. Det som 
gjenstår nå er å bygge opp et fagmiljø på et nivå som gjør det mulig å ivareta kravet om faglig 
fordypning, kvalitetsarbeid og opplæring. 
 
Per dags dato utføres det ikke øvelser i akutte situasjoner ved klinikken. Sett i lys av at 
kvinneklinikken skal være den drivende kraft innen opplæring og kvalitetsarbeid for hele 
regionen er dette bekymringsfullt. I tillegg er det her det er flest risikofødsler.  
 
Selv om man nå er i gang med å etablere regelmessige tverrfaglig øvelser vil det ved den 
planlagte videre opptrappingen i fødselsomsorgen være viktig å styrke kvinneklinikken med både 
jordmor- og gynekologstillinger slik at den regionale funksjon kan ivaretas i tråd med 
kvalitetskravene. 
 
 
4.2.2. Fødeavdelingen i Harstad 
 
Ved fødeavdelingen i Harstad er situasjonen per dags dato vanskelig.  Dette skyldes at 
avdelingen har hatt problemer med rekruttering av gynekologer. Situasjonen er i ferd med å 
bedre seg, det er nå tre fast ansatte spesialister og en av de fast ansatte spesialistene har det 
medisinsk faglige ansvaret. Det er også etablert en ordning med to jordmødre på vakt i henhold 
til krav i veilederen. Avdelingen har et sterkt fokus på å drive etter nasjonale standarder, selv om 
utfordringen knyttet til rekruttering tas på alvor. 
 
Det er ved sykehuset etablert en rekrutteringsgruppe som har gynekologi og fødselshjelp øverst 
på sin liste over områder hvor det skal finnes og iverksettes tiltak. Det satses på rekruttering i 
egne rekker og man har derfor nylig ansatt to LIS.  
 
Selv om hittil iverksatte tiltak bedrer situasjonen vil det også i nær fremtid være behov for 
vikarer for å ivareta kravene som stilles til vaktturnus og det må derfor jobbes intenst videre med 
rekruttering. 
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4.2.3. Fødeavdelingen i Narvik 
 
De fleste krav ved fødeavdelingen i Narvik er oppfylt eller under arbeid. 
 
Fødeavdelingen har i mange år slitt med rekruttering av gynekologer og har vært vurdert omgjort 
til fødestue. Etter at styret i Helse Nord vedtok å beholde nåværende organisasjonsform har en 
lokal rekrutteringsgruppe lykkes med å rekruttere flere faste gynekologer til avdelingen. 
 
Fagmiljøet er fortsatt lite og sårbart og har sine spesielle utfordringer ved at to av de rekrutterte 
gynekologene ikke bor i Narvik. Det må derfor fortsatt jobbes intenst for å sikre at kravene 
allikevel ivaretas og for å styrke og stabilisere fagmiljøet ytterligere.   
 
 
4.2.4. Fødestua i Midt-Troms 
 
Organisering av fødestua er lik den i Alta og i Nord-Troms. Dette gir de samme vanskelige 
forhold som beskrevet ovenfor når det gjelder ansvarslinjer og ledelse. Også her er det derfor 
viktig å opprette en dialog mellom kommune og helseforetak for å finne en egnet løsning i tråd 
med kvalitetskravene. 
 
Utover det oppfyller Fødestua i Midt Troms kvalitetskravene i meget stor grad.  
 
Den største utfordringen synes å ligge i at oppdatering av prosedyrer ved UNN Tromsø er 
betydelig forsinket eller ikke gjøres i det hele tatt. Dette har konsekvenser for fødestuas mulighet 
for å ha rutiner og prosedyrer på plass. 
 
Denne situasjonen understøtter behovet for å styrke fagmiljøet i Tromsø slik at klinikken kan 
ivareta sine oppgaver innen opplæring og kvalitetsarbeid.  
 
Ved gjennomføring av videre opptrapping for fødselsomsorgen som planlagt vil dette problemet 
med stor sannsynlighet bli løst. 
 
 
4.2.5. Fødestua i Nord-Troms 
 
Fødestua i Nord Troms på Storslett i Nordreisa er regionens minste fødestue med 25 fødsler per 
år. På grunn av størrelsen er det ved fødestua ekstra viktig at alle kravene oppfylles. Per dags 
dato oppfylles alle krav helt eller delvis, med unntak av bakvaktsordning for jordmor og forhold 
rund organiseringen som er beskrevet ovenfor. 
 
Selv om det i praksis fungerer fint å tilkalle jordmor i fritiden er det viktig å ha etablert rutine for 
en formalisert ordning. Pga. av det lave fødselstallet, er jordmødrene på fødestua mer utsatt mht. 
kompetanse siden det er vanskelig å samle nok erfaring i hverdagen. Dette må kompenseres med 
andre tiltak. Et vesentlig tiltak vil være å ha mulighet for å tilkalle en til jordmor for å kunne 
rådføre seg med ved usikkerhet, uklare forhold eller kritiske situasjoner. I tillegg vil en jordmor i 
bakvakt ha en viktig rolle for å ivareta følgetjenesten.   
 
Det er også viktig å snarlig få på plass en plan for videre-/etterutdanning av ansatte ved fødestua 
samt regelmessig internundervisning da disse tiltakene i høy grad er nødvendig for å kompensere 
for det lave fødselstallet.  
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Det er videre viktig å følge nøye med utviklingen og konsekvenser av nye innførte kvalitetskrav 
og særlig seleksjonskriteriene, da en ytterlig reduksjon i antall fødsler kan ha betydning for 
hvordan fødestua driftes videre.  
 
 
4.3. Nordlandssykehuset HF 

Nordlandssykehuset HF tilbyr de fødende tjenester på alle tre nivå. Foretaket har en 
kvinneklinikk, en fødeavdeling og en fødestue.  
 
Foretaket er det eneste i regionen som har hatt vekst i fødselstallet i 2011.  
 
Utfordringene foretaket har for å implementere nye kvalitetskrav i fødselsomsorgen er av 
forskjellig karakter. Det jobbes fortsatt med samarbeid mellom Vesterålen og Lofoten da 
sykehuset i Vesterålen tidligere ikke har vært en del av NLSH og samhandling fra Lofoten 
tradisjonelt har vært rettet mot Bodø. 
 
Kvinneklinikken i Bodø er en liten kvinneklinikk, selv om klinikken i nordnorsk sammenheng 
har et høyt antall fødsler. Det er derfor en del utfordringer særlig når det gjelder krav til 
vaktberedskap.  
 
I Lofoten finnes eneste fødestue i regionen som har beredskap for nødkeisersnitt. Denne 
organisasjonsformen er i utgangspunktet ikke i tråd med anbefalinger i den nasjonale veilederen 
og foretaket har derfor jobbet intenst og må fortsatt arbeide intenst for å ivareta kvalitetskravene 
med den valgte organisasjonsformen. 
 
 
4.3.1. Kvinneklinikken i Bodø  
 
I nasjonal veileder stilles en rekke skjerpede krav til kvinneklinikker som tydelig bærer preg av å 
være tilpasset avdelinger med større antall fødsler. Kvinneklinikken i Bodø er en liten 
kvinneklinikk med rundt 1000 fødsler og har derfor betydelige utfordringer. En rekke krav er 
ikke oppfylt per dags dato. Dette gjelder blant annet organisering av rutiner og vaktberedskap, 
bemanning, avanserte undersøkelser og undervisning og forskning. 
 
 For regionen er det imidlertid viktig at kvinneklinikken består på dette funksjonsnivået.  
 
Foretaket har derfor allerede iverksatt og planlegger en rekke tiltak slik at en forventer at 
vesentlige krav vil være oppfylt innen utgangen av året.  
 
Når det gjelder bemanning forventes det en gradvis oppbygging av et tilstrekkelig fagmiljø. 
Rekruttering på jordmorsiden synes å være god og når det gjelder gynekologene er det også 
rimelig god rekruttering og tilsettinger er allerede iverksatt, men det vil ta sin tid før alle kan 
være på plass. 
 
4.3.2. Fødeavdelingen i Vesterålen 
 
På lik linje med mange fødeavdelinger i regionen har Vesterålen ikke tilstrekkelig bemanning 
med gynekologer for å ivareta kravet om fire delt vaktturnus. Rekrutteringen til avdelingen har 
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dog vært god det siste året og avdelingen har nettopp fått tildelt og utlyst en fjerde stilling for å 
bygge opp et mer robust miljø.  
 
Også bakvaktsordning for jordmor planlegges gjennomført i løpet av høsten 2012.  
 
Lav bemanning på lege- og jordmorsiden medfører også i dette tilfelle noen mangler når det 
gjelder kravene til undervisning og praktisk trening.  
 
Avdelingen har nå søkt godkjenning som utdanningsinstitusjon gruppe 2 for gynekologer. Dette 
tiltaket vil både bidra til å styrke fagmiljøet og samtidig styrke fokuset og arbeidet med 
undervisning og kompetansehevende tiltak. 
 
Utover disse punktene er kvalitetskravene ved fødeavdelingen godt ivaretatt. 
 
 
4.3.3. Fødestua i Lofoten 
 
Styret i Helse Nord vedtok våren 2011 at ”Nordlandssykehuset Lofoten videreføres som 
jordmorstyrt fødestue. Kirurgisk akuttberedskap/gynekolog i vakt skal kunne gjennomføre 
nødkeisersnitt, jf. premissene i saksutredningen. Nordlandssykehuset HF bes om å følge dette 
opp.” 
 
I dette vedtaket ligger fødestuas største utfordring. Nasjonal veileder ”Et trygt fødetilbud” 
fraråder videreføring av forsterkede fødestuer. Når styret allikevel har valgt å videreføre 
beredskap for nødkeisersnitt er det lagt inn en premiss om at kvalitetskravene skal innfris.  
 
Foretaket har iverksatt en rekke tiltak for å sikre at kvaliteten på fødestua er i tråd med nye 
kvalitetskrav. 

• Det er etablert nye rutiner for seleksjon tilsvarende krav til seleksjon for fødestuer i 
veilederen. 

• Vaktberedskap for keisersnitt organiseres kun med kvalifiserte spesialister i gynekologi 
og fødselshjelp. 

• Det er ansatt en fast gynekolog som er til stede to uker om gangen, deretter fri i to uker. 
De resterende to uker dekkes av fortrinnsvis kjente vikarer og det jobbes med å få ansatt 
en fast vikar i påvente av at nåværende gynekolog har avviklet sin permisjon. 

• Det er etablert et fast samarbeid mellom fødestua i Gravdal og fødeavdelingen i 
Vesterålen. Medisinskfaglig ansvarlig overlege på fødeavdelingen har også ansvaret for 
fødestua.  

• Det er planlagt ”rullering” av personell (både jordmødre og gynekolog) mellom fødestue 
og fødeavdeling. 

• Keisersnitt i Lofoten gjennomgås både i perinatalkomitéen og i ledergruppen sammen 
med de ansatte på fødestua for fremtidig læring og forbedring. 

• Følgetjeneste for fødende som ikke skal føde på fødestuen ivaretas i all hovedsak av 
personalet på fødestuen med mindre det er inngått særskilte avtaler 

 
Til tross for disse tiltakene er det utfordringer knyttet til denne organiseringen og dette bekreftes 
av 6 keisersnitt utført i Lofoten de siste 7 månedene.  
 
Det er derfor planlagt en risiko- og sårbarhetsanalyse av fødetilbudet i Nordlandssykehuset HF 
med særskilt fokus på Lofoten. 
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4.4. Helgelandssykehuset HF 

Fødetilbudet ved Helgelandssykehuset HF er fordelt på fire fødeinstitusjoner: to fødeavdelinger 
og to fødestuer. Både fødeavdelinger og fødestuer er forholdsvis små og det er også foretakets 
største utfordring. Fødestuene har de siste årene, på lik linje med resten av regionen, hatt 
nedadgående fødselstall og i 2011 har begge fødestuer hatt mindre enn 50 fødsler. 
 
Selv om fagmiljøene er forholdsvis stabile og rekruttering av jordmødre har vært tilfredsstillende, 
har rekruttering av gynekologer vært ufordrende.  
 
Å opprettholde så mange fagmiljøer på et så lite antall fødsler (ca 700 per år) kan på sikt være 
vanskelig. Situasjonen kan skjerpes ytterligere da strengere seleksjonskriter vil føre til økt 
sentralisering av fødende til høyere spesialiserte enheter.  
 
Man vil derfor i fremtiden måtte følge nøye med utviklingen i foretaket og vurdere hvorvidt 
dagens organisasjonsform er hensiktsmessig.  
 
 
4.4.1. Fødeavdelingen i Mo i Rana 
 
Fødeavdelingen i Mo i Rana er på god vei til å oppfylle alle kvalitetskravene.  
 
Det mangler for tiden en gynekolog og jordmor i bakvakt for å ivareta kvalitetskravene i henhold 
til organisering og bemanning. Det må jobbes en del med prosedyrer vedrørende undervisning og 
praktisk trening. 
 
Det er allerede iverksatt en rekke tiltak og flere er planlagt for å implementere kvalitetskravene. 
 
 
4.4.2. Fødeavdelingen i Sandnessjøen 
 

 
Fødeavdelingen i Sandnessjøen er på god vei til å oppfylle alle kvalitetskravene.  

Det er den senere tiden skjedd mye positivt ved fødeavdelingen. Jordmorbemanningen er økt og 
bakvaktsordning for jordmødre er etablert. En ytterligere styrking med fire jordmødre (stillinger 
er lyst ut) er planlagt.  
 
Tid til faglig fordypning for jordmor settes inn i turnus til høsten og mange prosedyrer er lagt inn 
i Docmap. Fire fast ansatte gynekologer er på plass og rekrutteringen er rimelig god. 
 
Arbeidet med å stabilisere fagmiljøet og fokuset på kvalitet må videreføres for å sikre stabile 
forhold også i fremtiden. 
 
 
 
4.4.3. Fødestua i Mosjøen 
 
Fødestua i Mosjøen er sammen med Nord Troms og Brønnøysund regionens minste 
fødeinstitusjoner. For å kompensere for lave fødselstall er det ved disse institusjonene særdeles 
viktig at kvalitetskravene følges, dette gjelder i sær krav til vedlikehold av kompetanse, 
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undervisning, akutte øvelser og ikke minst tilstrekkelig bemanning for å kunne tilkalle bakvakt 
ved behov. 
 
Med unntak av en prosedyre for medikamenter i henhold til liste, som er under arbeid, og tilsyn 
fra barnelege oppfyller fødestua alle kvalitetskrav. 
 
Det er allikevel fortsatt viktig å holde fokus på kvalitet oppe og å bruke mye tid på trening, 
undervisning og vedlikehold av kunnskap for å sikre at jordmødre til enhver tid kan ivareta sin 
oppgave på en trygg måte med god oppdatert kompetanse og ferdighet. 
 
 
4.4.4. Fødestua i Brønnøysund 
 
Fødestua i Brønnøysund har en organisering som kan by på problemer i forhold til avklart ledelse 
og ansvar. Fødestua har samme leder som fødeavdelingen i Sandnessjøen men faglig ansvarlig er 
en annen. Dette er uheldig og må vurderes endret da fødestua pga. sin størrelse i særdeles stor 
grad er sårbar og dermed utsatt for uventede hendelser som må kunnes håndteres raskt.  
 
Et godt samarbeid og en nær tilknytting til en fødeavdeling vil dessuten bidra til oppbygging av 
nettverk og robuste fagmiljø som kan dra nytte av hverandre. Det hører også med at det etableres 
en praksis der fødestua melder til fødeavdelingen ved avvik eller driftsproblemer. Dette da 
endringer ved fødestua vil påvirke fødeavdelingens drift og for å sikre at felles pasienter får en 
god kontinuitet i tjenesten. 
 
Bakvaktsordning (som egentlig er ivaretatt) fungerer per tiden kun delvis pga. 
svangerskapspermisjon hos en jordmor, og når jordmor i fritid ikke kan tilkalles, overflyttes 
pasienten. Situasjonen viser hvor sårbare disse små miljøene er og hvor viktig det derfor er å ha 
et godt samarbeid og å bygge opp mer robuste miljøer. 
 
Utover ovennevnte er kvalitetskravene implementert ved fødestua.   



 23 

5. TILTAK 
 
Handlingsplanen er ikke dekkende for alle kvalitetskravene. De tiltak som presenteres her er 
enten vurdert til å være særdeles viktige eller vanskelig å innfri, eller kan løses best på et 
overordnet nivå eller gjennom felles retningslinjer og i samarbeid med andre aktører.  
 
Kravene i veilederen er vedtatt og gjelder for alle aktører. Hver og en, både den enkelte ansatte 
og den enkelte organisasjonen, har et selvstendig ansvar for å ivareta kvalitetskravene.  
 
Kvalitetskrav som ikke eksplisitt nevnes eller hvor det ikke gis frist er allikevel bindende for alle 
fødeinstitusjoner og forventes innfridd i opptrappingsperioden, innen 01.01.15. 
 
 
5.1. Organisering i en differensiert, desentralisert fødselsomsorg  
 
5.1.1. Organisasjonsstruktur  
 
Vi har to kvinneklinikker, syv fødeavdelinger og seks jordmorstyrte fødestuer. Vi samarbeider 
med 88 kommuner fordelt på 45 % av Norges landareal, men har bare 9 % av befolkningen.  
 
Dette gjenspeiler seg også i et forholdsvis lavt fødselsantall per fødeinstitusjon. I tillegg viser 
utviklingen de siste årene en nedgang i det totale fødselstallet i regionen (figur 1). 
 
Denne trenden sammen med den valgte strukturen har i 2011 resultert i at alle fødestuene i 
regionen, med unntak av Lofoten, har hatt mindre enn 100 fødsler. Halvparten av disse har sågar 
hatt mindre enn 50 fødsler.  
 
Denne situasjonen gjør at fagrådet er bekymret for hvorvidt fødeinstitusjoner av en slik størrelse 
klarer å etterkomme kvalitetskravene. Dessuten må alle disse fødeinstitusjonene bemannes i en 
landsdel hvor rekruttering av for eksempel gynekologer har vist seg å være vanskelig.  
 
Å opprettholde en slik struktur og samtidig bygge opp en tjeneste som er i tråd med nye 
kvalitetskrav vil kreve betydelige personell og økonomiske ressurser.  Derfor er det viktigste 
tiltaket, som til dels er iverksatt allerede og til dels planlegges for den kommende toårsperioden, 
en betydelig opptrapping med midler til fødselsomsorgen. 
 
 
5.1.2. Finansiell styrking 
 
Den finansielle styrkingen fødselsomsorgen i Helse Nord skjer på følgende områder: 

• Generell styrking/bemanning 
• Følgetjeneste gravide 
• Opphold nært fødested 
• Keisersnittberedskap i Lofoten 

 
I 2012 er det allerede innvilget 6,5 millioner kroner. I revidert budsjett fremmes forslag om 
ytterligere 15,3 millioner. Av de midlene som er tildelt til generell styrking avsettes 0,5 millioner 
kroner til kompetansehevende tiltak.  
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Figur 1: Antall fødsler per fødeinstitusjon i 2009 – 2011 
 

 
 
Det er altså totalt tilført 21,8 millioner kroner for 2012 og 35 millioner er lagt inn i neste års 
budsjett. Ved beregning av årets behov er det tatt hensyn til at man ikke vil oppnå helårseffekt av 
kostnadene, da de fleste nye stillinger ikke er besatt ennå.  
 
For 2013 er det lagt til grunn at kostnadene i forbindelse med følgetjeneste og opphold i 
nærheten av fødested vil være varige. Disse midlene foreslås derfor lagt inn i rammene fra 2014, 
med eventuelle justeringer dersom det viser seg at estimatene avviker i betydelig grad fra reelle 
kostnader. 
 
Når det gjelder keisersnitt beredskap i Lofoten blir kostnadene redusert når den fast ansatte 
gynekologen er tilbake fra permisjon. Det foreslås derfor å vurdere denne kostnaden fra år til år. 
 
En opptrapping av fødselsomsorg med stillinger er planlagt i perioden fram til 1.1.2015. De 
nyansatte fagpersonene forventes å fortsette i sin jobb og en foreslår derfor å legge tildelte midler 
inn i rammene til foretakene fra 2014. 
 
Hvorvidt det er behov for tilføring av nye midler i 2014 må vurderes i budsjettprosessen. En går 
ut ifra at en stor del av nødvendige ansettelser er foretatt inntil da. Som følge av dette kan en 
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forvente betydelig redusert bruk av vikarer, hvilket vil frigjøre midler for nye ansettelser i 
foretaket.  
 
Fordeling av midler er gjort etter behovene. For følgetjenesten er det tatt hensyn til den 
forholdsvis større belastningen for Helse Finnmark og Nordlandssykehuset. 
 
Helse Nord RHF valgte først å fordele opptrappingsmidlene etter andel tildelte stillinger. Det 
viste seg at fordeling etter eksisterende fordelingsnøkkel var like egnet til bruk slik at man har 
valgt å bruke denne nøkkelen ved justering av budsjettet og beregninger for 2013. 
 
Midler til kompetansehevende tiltak og til opphold i nærheten av fødested fordeles etter aktuell 
fordelingsnøkkel for somatikk. Tildelte midler fordeles slik: 
 
Tabell 5: Tildelte midler til opptrapping av fødselsomsorgen for 2012 fordelt per helseforetak i hele tusen 
 
Område Hittil 

tildelt 
2012 

Revidert 
budsjett 
2012 

Sum 
RHF 

Finnmark UNN NLSH Helgeland 

Finansiell styrking 6 000 - 6 000 900 2100 1,9 1,1 
Følgetjeneste gravide - 8 800 8 800 5 500 367 1 833 1 100 
Opphold nært fødested - 3 000 3 000 472 1 164 845 519 
Fødetilbud NLSH - 4 500 4 500   2000  
Kompetanseheving 500 - 500 79 194 141 87 
 
Tabell 6: Tildelte midler til opptrapping av fødselsomsorgen for 2013 fordelt per helseforetak i hele tusen 
 
Område Sum RHF Finnmark UNN NLSH Helgeland 
Finansiell styrking 18 000 1 700 6 800 6 100 3 400 
Følgetjeneste gravide 10 000 6 250 417 2 083 1 250 
Opphold nært fødested 3 000 474 1 158 846 522 
Keisersnitt Lofoten 4 000     4 000   
 
 
5.1.3. Seleksjonskriterier 
 
For å kunne tilpasse tjenestene i fødselsomsorgen til det differensierte tilbudet på tre nivå må 
man ha et system for hvordan kvinnene velges ut til å føde på rett nivå, de såkalte 
seleksjonskriterier. 
Nye kvalitetskrav til fødselsomsorgen gir en grundig og detaljert beskrivelse av 
seleksjonskriterier for det enkelte fødenivå. Det er vesentlig at alle aktører i svangerskaps- og 
fødselsomsorgen har samme forståelse av seleksjonskriteriene og håndterer disse likt. Dette for å 
oppnå den kontinuiteten i tjenesten som nye kvalitetskrav legger opp til. For noen kriterier er det 
også behov for lokale tilpasninger. 
 
Helse Nord RHF har vurdert situasjonen dit hen at implementering av nye seleksjonskriterier 
med felles oppstart av en enhetlig praksis i regionen ikke kunne vente til denne planen ble 
ferdigstilt og vedtatt. Fagrådet har derfor allerede utarbeidet regionale seleksjonskriterier med 
utgangspunkt i de nasjonale. Disse er tatt i bruk fra 01.03.12 (vedlegg 3 jfr styresak 7/2012).  
 
Det er også utarbeidet en informasjonsbrosjyre om differensiert fødselsomsorg for kvinnene i 
regionen i tråd med kvalitetskravene (vedlegg 4). 
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Seleksjonskriteriene er en innskjerping av tidligere kriterier. Innføringen av dem vil ha betydning 
for pasientstrømmene i regionen med en sentralisering av risikofødsler, hvor kvinneklinikkene 
får den største belastningen. Samtidig vil fødeinstitusjoner med lave fødselstall (fødestuer og 
fødeavdelinger) kunne få utfordringer når fødselstallet reduseres ytterligere pga. skjerpet 
seleksjon. Et grovt anslag kan tyde på at opptil 10 % av alle fødende må behandles på høyere 
nivå. 
 
Kvinner som av medisinske årsaker ikke kan føde ved sin nærmeste fødeinstitusjon, har som 
regel betydelig lengre reisevei til fødestedet. Hvordan transporten dit organiseres er avhengig av 
medisinsk tilstand, avstander og værforhold, men også lokal praksis og avtaler. Antallet gravide 
kvinner som må forflyttes i forkant av fødsel vil øke betydelig. Derfor er det oppstått behov for å 
finne frem til en felles praksis i regionen som sikrer forutsigbarhet og trygghet. 
 
Følgende praksis er vedtatt av Helse Nord RHF etter råd fra fagrådet: 
 
• Der avstandene tillater det reiser kvinnen med egen bil eller ambulansebil når riene starter. 
• Fødende, som ikke kan nå fødeinstitusjonen de er selektert til innen rimelig tid med egen 

bil/ambulansebil, reiser ca. en uke før termin til fødestedet og oppholder seg der 
(hotell/privat) i påvente av fødsel.  

• Avgjørelse om hvilken ordning som er aktuell hos den enkelte gravide tas i direkte dialog 
mellom jordmor/fastlege og den fødende i god tid før fødselstart og dokumenteres i helsekort 
for gravide. 

• Kvinner som av medisinske årsaker må oppholde seg i nærhet av fødested får dekket alle 
kostnader i forbindelse med reise og opphold. 

• Kostnader for opphold av pårørende dekkes etter vanlige satser i forskriftet ved medisinsk 
indikasjon. 

• Helseforetakene må inngå avtaler med hoteller som både sikrer tilstrekkelig kapasitet til 
enhver tid, men også faktureringsavtaler slik at kvinner ikke må forskuttere dekning av 
kostnader i forbindelse med opphold på hotellet.  

• Det er mottakende fødeinstitusjon som har ansvaret for at det lages rutiner for kontroll, 
bestilling av hotellrom etc. og at fødende og samarbeidsparter i primær- og 
spesialisthelsetjenesten informeres om gjeldende ordning. Hvordan ordningen håndteres i 
praksis og hvem som har ansvaret for gjennomføring av rutinene, avtales mellom mottakende 
avdeling og avdelingen som sender. 

 
 
5.1.4. Fritt sykehusvalg 
 
Endringer i seleksjonspraksis vil medføre at flere kvinner ikke vil kunne føde ved sin lokale 
fødeinstitusjon og måtte reise lengre til en mer spesialisert fødeenhet. Kvinnen kan imidlertid 
selv velge på hvilken fødeinstitusjon hun ønsker å føde, så fremt denne institusjonen tilbyr 
tjenester på det nivået kvinnen er henvist til. Denne retten beskrives nærmere i nasjonale 
kvalitetskrav og i Stortingsmelding 12-2008/2009, ”En gledelig begivenhet”. Valgfriheten kan 
kun begrenses av manglende kapasitet. 
 
Som konsekvens av dette vil fødeinstitusjonene kunne oppleve at flere kvinner fra andre 
sykehusområder ønsker å føde der. I kombinasjon med økt pasienttilstrøm pga. endrede 
seleksjonskriterier vil dette kunne gi fødeinstitusjonene kapasitets utfordringer. 
 
Fødeavdelingene i regionen vil antageligvis takle en evt. økt pasientbelastning problemfritt. For 
kvinneklinikkene, som fra før har knapp kapasitet, kan dette bli problematisk. 
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Kvinnens ønske skal dog i størst mulig grad etterkommes. For å kunne ivareta denne oppgaven, 
samtidig som de skal kunne ta imot pasienter som har behov for høyspesialiserte tjenester må 
kvinneklinikkene:  

• Etablere systemer basert på henvisningsrutiner som gir kvinnene i god tid for fødselen 
mulighet til å søke om fødeplass i forbindelse med rett til fritt sykehusvalg.  

• Etablere system for å vurdere kapasiteten ved klinikken til enhver tid.  
• Sørge for at fødende og primærhelsetjeneste får informasjon om fritt sykehusvalg og evt. 

endrede henvisningsrutiner. 
 
Det er viktig å presisere at retten til fritt sykehusvalg kun gjelder ved planlagt behandling. Ved 
akutte tilstander faller retten til fritt sykehusvalg bort, men kvinnen har rett til å velge sykehus på 
nytt når den akutte tilstanden er over. 
 
 
5.1.5. Følgetjeneste 
 
Følgetjeneste for gravide er et annet viktig område som skal bidra til å forbedre tilbudet til 
gravide kvinner. Kvinner som har en reisetid til fødeinstitusjon på mer enn 1,5 timer har krav på 
følgetjeneste.  
 
Beregninger viser at dette er tilfelle for 23 kommuner i Helse Nord. De fleste er lokalisert i 
Finnmark og Nordland. Det er helseforetakene som har ansvaret for å organisere en følgetjeneste 
i tråd med føringer i nye kvalitetskrav og å dekke kostnader. 
 
For kvinner som har fødestue som nærmeste fødeinstitusjon og som ønsker å føde på 
fødeavdeling vil som regel fødestuen ivareta følgetjenesten såfremt dette ikke er regulert i 
særskilte avtaler. 
 
Følgetjeneste betyr at jordmor eller lege med tilstrekkelig kompetanse skal vurdere den fødende 
med tanke på hvorvidt det er behov for ledsagelse til fødested, samt at de får kvalifisert følge 
dersom det er nødvendig.  
 
Det skal inngås avtaler mellom HF-ene og kommunene som regulerer partenes gjensidige 
forpliktelser, det økonomiske forholdet samt organisering, gjennomføring og varighet. Helse 
Nord RHF har laget en mal som helseforetakene kan bruke som et hjelpemiddel i forhandlingene 
med kommunen (vedlegg 4). Avtalene skal være inngått innen 01.07.12, men Helse Nord RHF er 
kjent med at enkelte helseforetak er forsinket og antageligvis ikke vil være i mål før 01.09.12 
(styresak 7/2012). 
 
Transportform og valg av fødested for risikogravide, som av medisinske årsaker er selektert til å 
føde på fødeavdeling/kvinneklinikk, skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det skal i 
utgangspunktet legges opp til planlagt reise og innleggelse for den enkelte kvinne, slik at det 
unngås unødvendig risikotransport eller utrygghet. 
 
 
5.2. Bemanning 
 
5.2.1. Bemanning gynekologer 
 
Bemanningen er nøkkelen for å lykkes med implementering av kvalitetskravene i Helse Nord.  
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Historisk sett har regionen slitt med lavt antall gynekologer på sine fødeavdelinger. Årsakene til 
dette er flere: rekruttering har til dels vært vanskelig, til dels har det vært få hjemler eller 
manglende midler.  
 
Også ved kvinneklinikkene er bemanningen ikke i tråd med nye kvalitetskrav. Kvinneklinikken i 
Bodø må bygge opp legestaben for å kunne etablere tilstedevakt for spesialister tilsvarende 
kravet i veileder ”Et trygt fødetilbud”. I Tromsø har rekruttering hittil vært god, men økt 
sentralisering og strenge seleksjonskrav til kvinneklinikker har som konsekvens at legemiljøet 
her må styrkes slik at klinikken også kan ivareta sine høyt spesialiserte oppgaver.  
 
En løsning på disse problemene er foreslått i veilederen og støttes av fagrådet. Det er å redusere 
antall fødeinstitusjoner.  
 
Det er imidlertid gjort et bevist valg av styret på at man ønsker å opprettholde et desentralisert 
tilbud i regionen. Dette medfører at det også må iverksettes andre tiltak. 
 
Det har derfor vært en tung satsing i regionen med målet om å øke andelen spesialister og å 
oppfylle kvalitetskravene på sikt.  
 
To vesentlige suksessfaktorer ved rekruttering er å ha et tilstrekkelig antall hjemler og midler til å 
finansiere disse.  
 
Dette har også vært et av fokusområdene i Helse Nord og det er allerede tildelt både hjemler og 
midler til helseforetakene. For tildeling av midler er det redegjort i kapittel 5.1, ovenfor.  
 
Når det gjelder gynekologhjemler er det i 2011 og 2012 tildelt ni overlegehjemler og en LIS 
stilling (tabell 7). 
 
Man har ved vurderingen prioritert å ”fylle opp” de små fødeavdelingene først for å ivareta 
kravene i veilederen.  
 
Tabell 7: Tildeling hjemler gynekologi og fødselshjelp 2011/2012 
 
Foretak Antall hjemler   

OL 
Antall hjemler  
LIS 

Helse Finnmark HF 1+1 - 
UNN HF 4 - 
NLSH HF 2 1 
Helgelandssykehuset HF 1 - 
 
Et annet tiltak for rekruttering er etableringen av regionalt utdanningsprogram for gynekologi og 
fødselshjelp. Programmet ble startet i 2011 og er nå godt i gang, men en kan ikke forvente å se 
noe gevinst før det har gått noen år, da gjennomsnittlig utdanningstid for gynekologer er 8,5 år. 
(Norsk gynekologisk forening, 2008/2009) 
 
En viktig faktor for rekruttering er å ha lokale aktører som har et eierforhold til oppgaven og som 
ivrer for å bygge opp et stabilt fagmiljø på sin arbeidsplass. 
 
Som et eksempel på sist nevnte kan man nevne fødeavdelingen i Narvik. Avdelingen har i mange 
år slitt i betydelig grad med rekruttering av gynekologer. I løpet av året er det nå over en kort 
periode ansatte to faste gynekologer. De tiltakene som ble iverksatt for å lykkes med dette var 
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• Etablering av en lokal rekrutteringsgruppe som brenner for oppgaven 
• Fleksibel tenking i forhold til tjenesteplaner og bosted av de ansatte 
• Gode lønnstilbud 

 
Det gjenstår selvfølgelig å se om tiltakene har varig effekt, men det synes tydelig at fokuset på 
rekruttering beveger noe i regionen. 
 
Tabell 8: Tabellen viser endringer i bemanning av gynekologer fra 2010 til 2011. 
 
Fødeinstitusjon Antall fast 

ansatte 
overleger 2010 

Antall fast 
ansatte 
overleger 2011 

Antall 
LIS 
2010 

Antall 
LIS 
2011 

Kommentar 

Hammerfest 4 3,55 1 1  I tillegg vikar i 52 uker i 
året 
1 LIS utlyst 

Kirkenes 3 3 - - Stillingene er fordelt på 4 
leger 

Tromsø 8 + 3 spesialister 
i gynekologisk 
onkologi 

8 + 3 spesialister 
i gynekologisk 
onkologi 

8 8 +1 En LIS er ferdig 
spesialist men mangler 
norsk godkjenning, antas 
å være i mål i løpet av 
kort tid 

Harstad 2,5 3 1  3. spesialist ansatt fra 
01.06.11 

Narvik 1,6 3,6 - -  
Bodø 6 5 6 6 En overlege er i 

permisjon, og forventes å 
komme tilbake i redusert 
stilling fra slutten av juni. 
En ansettelse er gjort fra 
sept. 2012.  

Vesterålen 2 3   4. stilling nettopp utlyst 
Mo I Rana 4 3 1 1  
Sandnessjøen 3 4,2 0  Stillingene er fordelt på 5 

leger  
 
Trenden i å fylle faste stillinger synes å være stigende uten at man med sikkerhet kan si om det er 
tiltakene som slår inn, ei heller hvilket tiltak det evt. kan være. 
 
Til tross for at det fra første juni er minst tre gynekologer på hver fødeavdeling er det viktig 
fortsatt å jobbe intenst med rekruttering. Situasjonen er vanskelig og miljøene små og sårbare og 
det må derfor kontinuerlig gjøres en stor innsats på området for å kunne oppfylle 
kvalitetskravene innen 2015. 
 
Både utdanningsprogrammet og fagråd gynekologi har gitt en rekke forslag for rekruttering og 
stabilisering. Disse er opplistet i kapittel åtte. 
 
 
5.2.2. Bemanning jordmødre 
 
Med unntak av Helse Finnmark har rekruttering av jordmødre hittil vært god. Det mangler 
jordmødre både i Hammerfest og i Kirkenes. I Kirkenes er det bedring i sikte i det sykehuset har 
tre jordmødre under utdanning som forventes å være ferdig utdannet i perioden 2012 til 2014. 
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Nye kvalitetskrav skaper behov for mer tilstedeværelse av jordmor pga. av krav om 
bakvaktsordning, behov for følgetjeneste samt krav om tilstedeværelse av jordmor under aktiv 
fase i fødselen. 
 
Det er derfor i 2012 tildelt ti stillinger for jordmødre jf. tabellen nedenfor. En videre opptrapping 
med stillinger er planlagt både for 2013 og 2014 og forutsatt vellykket rekruttering kan man 
regne med at kravene vil kunne oppfylles innen 2015.  
 
Tabell 9: Tildeling jordmorstillinger 2012 per foretak 
 
Helseforetak Antall stillinger jordmødre 
Helse Finnmark HF 1 
UNN HF 4 
NLSH HF 3 
Helgelandssykehuset HF 2 
 
Langsiktig forventer en at behovet for jordmødre i spesialisthelsetjenesten vil øke jf. 
argumentene nevnt ovenfor.  
 
For å sikre at man også i fremtiden har et tilstrekkelig antall jordmødre både i spesialist- og 
primærhelsetjenesten må utdanningskapasiteten tilpasses endrede behov.  
 
Det foregår for tiden i Helse Nord RHF et arbeid med en strategisk kompetanseplan. I 
forbindelse med det arbeidet og som et tiltak for å imøtekomme ovennevnte behov, er det etablert 
en egen gruppe som kartlegger behovet for jordmødre. 
 
Utover det er helseforetakene i oppdragsdokumentet 2011 gitt i oppdrag å iverksette 
rekrutteringstiltak for å rekruttere, utdanne og beholde jordmødre for å sikre et forsvarlig 
fødetilbud i henhold til ny veileder ”Et trygt fødetilbud kvalitetskrav til fødselsomsorgen". 
 
 
5.3. Vaktberedskap 
 
Nye nasjonale kvalitetskrav stiller strenge krav til vaktberedskap for både gynekologer, 
jordmødre og anestesipersonell. 
 
Vaktberedskap er vesentlig for fødselsomsorgen. En kan derfor ikke vente med å implementere 
disse kravene inntil opptrappingen er avsluttet i 2015. Andre evt. midlertidige tiltak må 
iverksettes for å sikre at tjenesten ytes i tråd med nye krav. 
 
 
5.3.1. Krav til organisering av vaktberedskap 
 
Det er to fødeinstitusjoner i regionen som ikke oppfyller kravene om hvordan beredskapen for 
gynekologer skal være organisert. I Kirkenes har man todelt vakttjeneste. Her deler fire 
gynekologer tre stillinger. I Bodø har man ikke tilstedevakt for spesialist i gynekologi og 
fødselshjelp, men kun for LIS. Det jobbes nå med å få på plass en ordning med tilstedvakt av 
overlege i løpet av høsten.  
 
På begge disse sykehusene må foretaket iverksette tiltak for å oppfylle kravene senest innen 
01.01.13: 
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• Tjenesteplaner må gjennomgås for å vurdere hvorvidt disse kan endres med nåværende 
bemanning i den retning at en får en tjeneste som er mer i tråd med kravene 

• Det må iverksettes tiltak for å ansette en overlege i Kirkenes (foretaket er tildelt en ny 
hjemmel) og minst en overlege i Bodø 

• Evt. må vikarer leies inn for en overgangsperiode for å sikre vaktberedskap i tråd med 
kravene  
 
 

5.3.2. Krav til tilstedeværelse av gynekolog og anestesipersonell ved risikofødsler  
 
En annen utfordring er kravet om tilstedeværelse av gynekolog og anestesipersonell ved fødsler 
med kjente risikofaktorer i fødeavdeling. Alle foretak har allerede innført rutiner for å ivareta 
dette kravet. Imidlertid ser fagrådet behov for å presisere dette kravet for å sikre at det etterleves 
etter hensikten, nemlig å sette fødselslegen i stand til å starte et keisersnitt innen 15 minutter.  
 
Der er derfor utarbeidet en felles prosedyre for tilkalling av gynekolog og anestesipersonell ved 
fødsler med kjente risikofaktorer i fødeavdelinger. 
 
Dette kravet medfører økt tilstedeværelse av både gynekolog og anestesipersonell og vil 
muligens føre til behov for å tilpasse tjenesteplanene til disse yrkesgruppene. Det vil derfor være 
nødvendig for foretakene å kartlegge evt. endringer i vaktbelastning for både gynekologer og 
anestesipersonell. 
 
 
5.3.3. Krav til bakvaktsordning for jordmor 
 
For jordmødre stilles det krav til at det til enhver tid bør være mulighet til å tilkalle en jordmor i 
bakvakt. Som et tiltak for å sikre tjenester i tråd med nye kvalitetskrav til tross for meget små 
fødeenheter mener fagrådet at alle fødestuer og fødeavdelinger må

 

 ha mulighet til å tilkalle 
jordmor i bakvakt. Dette så fremt det ikke er to jordmødre på vakt. Dette tiltaket vil også bidra til 
å ivareta et evt. behov for følgetjeneste. 

En formell bakvaktsordning skal være etablert innen 01.01.13. 
 
 
5.4. Samhandling 
 
Veilederen ”Et trygt fødetilbud” stiller betydelige krav til samhandling mellom aktørene i 
fødselsomsorgen. Dette gjelder ikke bare innad i spesialisthelsetjenesten men også mellom 
spesialist- og primærhelsetjeneste. 
 
Som ledd i dette arbeidet har Helse Nord RHF i samarbeid med representanter fra 
primærhelsetjenesten laget en mal for samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner som 
ivaretar disse kravene (vedlegg 5). 
 
Utover det har fagrådet utarbeidet kriterier for faste møteplasser og kompetanseoverføring 
mellom tjenestenivåene (kapittel 8). 
 
Det foreslås også å etablere et nettverk for fødestuene for å sikre erfaringsutveksling og 
nettverksdanning i ellers små fagmiljøer med ansvar for gjennomføring ved UNN. 
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5.5. Undervisning og praktisk trening 
 
Fødeinstitusjonene i Helse Nord er både i nasjonal og internasjonal sammenheng meget små. 
Dette gjelder alle nivå og stiller særdeles store krav til gode rutiner for undervisning og praktisk 
trening for å kompensere for lave fødselstall. 
 
Kartleggingen av dagens status viser at det nettopp på dette område er en del mangler. Formelle 
møteplasser mellom jordmødre og leger og tid til faglig fordypning eller konkrete 
fagutviklingsplaner mangler. Dette begrunnes med lav bemanning, bruk av vikarer og stort 
arbeidspress. På sikt, etter hvert som flere fagpersoner ansettes, vil noen av problemene løses, for 
andre derimot må det iverksettes tiltak for å oppfylle kravene snarest eller innen kortere 
tidsfrister enn det opptrappingsperioden gjenspeiler. 
 
For å lette på arbeidet i helseforetakene og for å sikre en felles forståelse og håndtering har det 
regionale fagrådet på oppdrag fra Helse Nord RHF utarbeidet regionale retningslinjer og 
minimumskrav for hospitering, opplæringsprogram for nyansatte og vikarer og praktiske øvelser 
i akutte situasjoner. 
 
 
5.5.1. Hospitering 
 
 Hospitering er obligatorisk for alle leger og jordmødre ved fødeavdeling – minst en uke 

annet hvert år 
 Hospitering er obligatorisk for alle jordmødre på fødestuer – minst en uke hvert år 
 Jordmor og lege skal ha mulighet til å gjennomføre og oppdatere praktisk fødselshjelp og 

delta i møter, kasuistikkgjennomganger etc. 
 Det etterstrebes rotasjonsordninger med bytte av fagpersonell på tvers av institusjoner og 

nivå 
 Fødeinstitusjonene skal fellesskap lage årsplan for hospitering for sine ansatte som 

beskriver både hvordan hospitering inngår i turnus/tjenesteplan, tidspunkt og varighet i 
hospitering samt krav til innholdet i hospitering. Rutiner for gjennomføring av 
hospitering (både hospitere selv og motta hospitanter fra andre institusjoner) skal 
etableres. 

 
 
5.5.2. Opplæringsprogram for nyansatte og vikarer 
 
Overordnete krav til innhold i programmet for alle fødeinstitusjoner (gjelder alle 
personellgrupper, jordmor, lege, barnepleier): 
 Tilstedeværelse av gynekolog/anestesipersonell 
 Organisering og ansvarsfordeling, geografi 
 Journalsystem 
 IT- systemer 
 Prosedyresystem 
 Seleksjonskriterier 
 Overflytting/transport av mor og barn 
 Følgetjeneste 
 Håndtering av akutte situasjoner inkludert ansvarslinjer, kommunikasjonslinjer, 

keisersnitt 
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5.5.3. Praktiske øvelser i akutte situasjoner 
 
Overordnete krav for obligatorisk praktisk trening og teoretisk gjennomgang av akutte 
situasjoner  
 Gjelder alle fødeinstitusjoner uansett nivå 
 Akutte øvelser to ganger i året obligatorisk for alle (tverrfaglig med relevant personell 

inkludert), en gang i året må barnelege være med  
 Deltagelse loggføres 
 Der det er aktuelt må primærhelsetjeneste (jordmor, fastleger, kommunelege) være 

involvert 
 Innhold (minimumskrav) 

o Resuscitering av nyfødte/gravide/mor 
o Post partum blødning 
o Skulderdystoci 
o Eklampsi 
o Vakuumførløsning 
o Seteforløsning 
o Ellers fortløpende trening 

 Ellers fortløpende egenøvelser 
 
 
5.6. Utstyr og IT-løsninger 
 
Kravene som stilles til utstyr og IT-løsninger er veldig konkrete og delvis detaljerte. Det må være 
helseforetakets oppgave å kartlegge hvorvidt kravene oppfylles eller om nytt utstyr må anskaffes.  
 
Det er imidlertid noen utfordringer som er felles for hele regionen og som delvis også involverer 
primærhelsetjenesten. 
 
 
5.6.1. Norsk Helsenett 
 
Det stilles i veileder krav om at alle aktører må være tilknyttet norsk helsenett. Dette er 
uproblematisk for spesialisthelsetjenesten, men betyr en utfordring for primærhelsetjenesten der 
for eksempel helsestasjoner og jordmødre mangler denne tilknyttingen. Problemet må løses i 
samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjeneste og er tatt hånd om i avtalene om IT 
tjenester. 
 
 
5.6.2. Elektronisk helsekort fro gravide 
 
På nasjonal plan er det påbegynt et arbeid med elektronisk helsekort for gravide. Kravene om 
elektronisk informasjonsutveksling som stilles i veilederen forutsetter at det elektroniske 
helsekortet kommer på plass snarest. 
 
 
5.6.3. Integrasjon av fødejournal Partus i elektronisk pasientjournal DIPS 
 
Nye nasjonale kvalitetskrav stiller store krav til elektronisk kommunikasjon og 
informasjonsutveksling: ”Det er nødvendig med et system for kommunikasjon og informasjon 
innad og mellom tjenestenivåene. Dette innebærer både kommunikasjonslinjer og system for 
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kommunikasjon mellom fødenivåer og fødeinstitusjoner, og system for kommunikasjon mellom 
spesialist- og kommunehelsetjenesten for å sikre kvalitet og et helhetlig forløp.” 
 
Det er både i 2011 og 2012 gitt oppdrag i oppdragsdokument til HF-ene om å iverksette tiltak for 
å få på plass integrasjon mellom fødesystem Partus og elektronisk pasientjournal DIPS. 
 
Foretakene har startet på en felles anskaffelse, men prosessen er stoppet underveis da det ikke var 
tatt hensyn til behovet for kommunikasjon mellom forskjellige fødeinstitusjoner i foretakene i 
Partus.  
 
Det er i mellomtiden klarlagt at implementering av fødesystemet PARTUS i DIPS ikke vil gi den 
ønskede og forventede gevinsten. Det er derfor vedtatt å gå raskt i gang med å få på plass en 
langsiktig løsning som inngår i prosessen rundt ny pasientjournal. Det tas sikte på å ha et fult 
integrert fødesystem på plass innen utgangen av 2014. I påvente av at denne løsningen er på plass 
legges opp til at foretakene iverksetter tiltak for å redusere risikoen som det dobbelte 
journalssystem per dags dato innebærer. 
 
Følgende premisser er lagt inn for det videre arbeidet: 
 

• Felles versjon av fødejournal innad i Helse Nord er nødvendig jf. krav i veileder 
• Integrasjon mot DIPS/EPJ jf. krav i veileder  
• Data må kunne hentes ut – felles/standardiserte rapporter på institusjonsnivå, 

foretaksnivå, regionalt nivå jf. nye nasjonale krav til fødselsomsorgen 
• Mulighet for tilgang til fødejournal på tvers av institusjon og foretak jf. krav i veileder 

”Et trygd fødetilbud” 
• Mulighet for integrasjon mot primærhelsetjenesten jf. krav om elektronisk 

informasjonsutveksling med primærhelsetjenesten 
• Behov for kobling mot ultralydapparater  
• Felles regional anskaffelse  
 

    
5.7. System for oppfølging av kravene 

Nye nasjonale kvalitetskrav i fødselsomsorgen pålegger helseforetakene å ”lage et system slik at 
kvalitetskravene til fødeinstitusjoner blir fulgt opp, både når det gjelder organisering og 
resultater på fødeinstitusjonene”. 
 
Den enkelte fødeinstitusjon har rutiner for å følge opp kravene og resultatene i fødselsomsorgen, 
men det mangler et helhetlig system som både dekker alle områdene og som også gir en samlet 
oversikt over situasjonen i det enkelte foretak/helseregionen. 
 
På systemnivå foreslås at vedlagt statusbeskrivelse (del 2, kapittel 7) rulleres tre ganger årlig i 
hvert foretak. Krav som ikke er realisert samt plan for realisering synliggjøres i denne prosessen. 
Det rapporteres tertialvis til RHFet om oppdatert statusrapport. En gang i året gjør fagrådet en 
samlet vurdering for situasjonen i regionen som presenteres for ledelsen/styret i RHFet. 
 
For å følge opp kvaliteten i tjenesten foreslås å etablere et regionalt system med 
kvalitetsindikatorer jf. beskrivelse nedenfor (5.8.2 – kvalitetsindikatorer)  
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5.8. Kvalitetsarbeid 
 
5.8.1. Perinatalkomitéene i Helse Nord 
 
Oppretting av perinatalkomitéer er et viktig tiltak for kvalitetsforbedring på behandlernivå, mens 
de øvrige tiltakene tar sikte på å forbedre kvaliteten på overordnet/organisatorisk nivå. 
 
De lokale perinatalkomitéene i Helse Nord jobber etter ”perinatal audit” (audit = å gjøre tilsyn 
hos hverandre) metoden. Nytten av perinatal audit er godt dokumentert, og Norge har vært et 
foregangsland i denne sammenhengen.  
 
Perinatal audit innebærer vurdering av perinatale dødsfall, dødfødsler og nyfødte med lav Apgar1

 

 
score ved å granske enkeltkasus (”audit metoden”) på grunnlag av all tilgjengelig informasjon. 
Data samles inn etter faste skjema og vurderes etter gitte kriterier.  

Regional perinatalkomité jobber med å få opprettet et regionalt kvalitetsregister. Dataene fra de 
lokale komitéene skal samles i dette registeret og brukes aktivt til forbedring av tjenesten. Målet 
er å bruke resultatene som man kommer frem til aktivt i pasientrettet arbeid, men også på 
organisasjonsnivå for å øke kvaliteten og sikre at man lærer av feil. 
 
Perinatalkomitéene skal organisere årlige regionale og lokale kurs for både spesialist og 
primærhelsetjenesten. Kursene skal være et møtepunkt for de forskjellige aktørene og bidra til 
både nettverksdanning og kunnskapsoverføring. Resultater fra perinatalkomitéenes arbeid skal 
presenteres på kursene. 
 
 
5.8.2. Kvalitetsindikatorer 
 
Per dags dato melder alle fødeinstitusjoner fødselsdata til medisinsk fødselsregister (MFR). Noen 
av disse data brukes som kvalitetsindikatorer, men de gir ikke nødvendigvis et korrekt bilde av 
kvaliteten på tjenesten. Ei heller er de egnet for å følge opp seleksjonskriteriene og evt. 
konsekvenser av disse på fødselsomsorgen. 
 
For å kunne si noe om resultatene i fødselsomsorgen og effekt av iverksatte tiltak er det meget 
viktig å finne et pålitelig system som kan gi tilstrekkelig informasjon om utviklingen av 
kvaliteten i fødselsomsorgen.  
 
Det foreslås derfor at fagråd i samarbeid med perinatalkomité og evt. SKDE utvikler et system 
som gjør det mulig for fødeinstitusjonene å trekke ut viktig informasjon om tjenesten, å følge opp 
seleksjonskriteriene og synliggjøre konsekvenser av endret seleksjonspraksis. 
 
 
5.8.3. Brukermedvirkning 
 
Kunnskapsdepartementet har nylig gjennomført en brukerundersøkelse innen svangerskaps-, 
fødsels- og barselomsorgen. Alle helseforetak (med unntak av Sykehusapoteket HF) i Helse Nord 
har deltatt i denne undersøkelsen. 
 
Når resultatene foreligger vil disse følges opp av hvert enkelt foretak.  

                                                 
1 Apgar score: system for vurdering av allmenntilstand hos nyfødte, beste verdi = 10 
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Det foreslås i tillegg at fagrådet har en regional gjennomgang av resultatene for å kunne 
identifisere områder som krever et særskilt fokus. Videre foreslås at fagrådet sammen med 
kunnskapssenteret utarbeider en felles regional/lokal brukerundersøkelse som kan følge opp de 
identifiserte områdene. 
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6. OPPFØLGING 
 
Denne handlingsplanen viser hvordan arbeidet med implementering av nye kvalitetskrav i Helse 
Nord er planlagt gjennomført. Den er skrevet ut ifra et spesialisthelsetjenesteperspektiv.  
 
Fødselsomsorg er et område hvor mange aktører er involvert og som krever god samhandling og 
samkjøring. 
 
Planen har derfor vært sendt ut på bred høring. Formålet med høringen var å  

• Få innspill til skisserte tiltak i planen 
• Få tilbakemelding på allerede iverksatte tiltak 
• Få nye tanker og forslag rundt hvordan de skisserte utfordringene kan løses. 

 
Etter høringsrunden vil en revidert plan bli lagt frem for styret i sept./okt. 2012.  
 
Når planen er vedtatt vil det egentlige arbeidet for fødeinstitusjonene og alle andre aktører i 
fødselsomsorgen starte med å kontinuerlig arbeide med implementering av kvalitetskrav og 
iverksette de nye tiltak.  
 
Et slikt omfattende arbeid er hittil ikke gjort systematisk på området og det er mulig at det 
oppstår uforutsette situasjoner underveis som krever tilpasning, nytenkning og evt. endringer i 
den skisserte kursen. 
 
Det er derfor viktig at foretakene har god oppfølging og grundig dokumenterer fremdriften. Dette 
slik at man har mulighet til å evaluere situasjonen om to år både med tanke på hvorvidt man 
lyktes med implementering av kravene og i forhold til hva slags konsekvenser tiltakene har hatt 
for kvaliteten på tjenesten og for de fødende. 
 
Styret i Helse Nord har bedt om å få lagt frem en ”styresak som beskriver konsekvenser av de 
innførte seleksjonskriteriene på pasientstrømmene og om mulig på behandlingskvaliteten i 
regionen innen to år.” 
 
Det foreslås utover dette å gjøre en kartlegging av status i forhold til kvalitetskravene på samme 
skjema som brukes i del 2 i denne handlingsplanen.  
 
Helse Nord har i sitt styringsdokument ”Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord” (2009) 
klart uttrykt at mål- og resultatstyring er de grunnleggende styringsprinsippene. Det forutsetter at 
det innføres system for risikostyring som forutsetning for god mål- og resultatstyring. I 
oppdragsdokumentet skal helseforetaket aktivt identifisere og håndtere avvik og risiko for svikt i 
måloppnåelse gjennom intern kontroll. Dokumentet definerer risikostyring som ”en prosess 
integrert i mål- og resultatstyring for å identifisere, vurdere, håndtere og følge opp og minimere 
risiko gjennom intern kontroll” (Helse Nord 2009). 
 
Sett i lys av denne satsingen anbefales å gjøre en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS analyse) av 
fødetilbudet for hvert enkelt foretak og Helse Nord samlet, basert på resultater av kartleggingen 
og evalueringen om konsekvenser av innførte seleksjonskriterier på pasientstrømmer og 
behandlingsnivå ved utgangen av 2014. 
 
En vurdering av denne ROS analysen skal danne grunnlaget for videre organisering av 
fødselsomsorgen i regionen. 
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Helseforetakene bør kontinuerlig vurdere hvorvidt endringene i fødetilbudet medfører behov  for 
ny kartlegging av situasjonen i foretaket og på selvstendig grunnlag vurdere hvorvidt det er 
nødvendig å utføre en ROS analyse av tilbudet i foretaket.  
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DEL 2 
 
7. SITUASJONSRAPPORT 
  
I dette kapittelet gis en detaljert oversikt over status ved den enkelte fødeinstitusjonen i forhold 
til kravene i veileder "Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav til fødeinstitusjoner" ved dags dato (mai 
2012). Dataene er innhentet av fagråd i gynekologi og fødselshjelp og kvalitetssikret av 
avdelingsleder i den enkelte institusjon. 
 
Tabellene leses slik: i første kolonne gjengis kravene i veilederen "Et trygd fødetilbud". I 
kolonne to gis informasjon om hvorvidt kravet er oppfylt eller ikke. Kolonne tre inneholder 
viktige kommentarer fra fødeinstitusjonene. 
 
 
7.1. Helse Finnmark HF 
 
7.1.1. Fødeavdelingen i Hammerfest  
 
Tabell 10:Oversikt over kvalitetskrav i veilederen og dagens status i forhold til disse ved fødeavdelingen i Hammerfest 
 
 
Krav til organisering og beredskap 
 

 
Status nå, 

oppfylt 
ja/nei/delvis 

 
Kommentar 
 
 

Ansvarshavende jordmor (koordinerende 
jordmor) ved hver vakt har ansvaret for 
organisering og oversikt over jordmødrenes 
arbeid i avdelingen og den interne 
organiseringen av pasientene (pasientflyten) 

nei Planlagt innført snarlig 

Ansvarshavende jordmor har rådgivende 
funksjon i jordmorfaglige spørsmål 

ja Erfaren jordmor er tilgjengelig for 
yngre og vikarer. Det er aldri bare 
nye vikarer på vakt. 

Det må foreligge avklarte ansvarsforhold for 
ansvarshavende jordmor og for vakthavende lege 
i fødeseksjonen samt hvordan 
kommunikasjonslinjene mellom disse skal være. 
Ansvarsområde og myndighet skal være nedfelt 
skriftlig og kjent og akseptert av vedkommende 
som påtar seg/får et slikt ansvar 

ja  

Fødeseksjonen må ha et velfungerende 
varslingssystem for katastrofe keisersnitt, akutte 
keisersnitt, gjenopplivning av voksen/nyfødt og 
andre akutte situasjoner i avdelingen 

ja Behov for fornying. 

Resusciterings rom skal finnes i fødeseksjonen ja Gammelt 
Nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer 
må være lett tilgjengelige, oppdaterte og 
implementerte i avdelingen 

ja Nasjonale lett tilgjengelig. Revisjon 
av interne pågår. 

Ha klare retningslinjer for hvordan den 
differensierte fødselsomsorgen skal foregå. 
Resultatene skal dokumenteres 

ja  

Ha klare retningslinjer for behandling av 
alvorlige akutte komplikasjoner under fødsel 
som f.eks.; vanskelig skulderforløsning, 

ja Er i ferd med å organisere øvelser på 
obstetriske akuttsituasjoner 
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blødning, fosterstress, operative forløsninger, 
preeklampsi, eklampsi etc. Øvelser bør loggføres 
med dato og oversikt over deltagere 
Ha klare retningslinjer for når lege skal tilkalles 
og informeres ved kompliserte fødsler 

delvis Oppdaterte retningslinjer er under 
utarbeidelse av fagrådet. 

Leger og jordmødre som har kortvarige 
vikariater må settes grundig inn i avdelingens 
rutiner og prosedyrer (veiledere), noe som må 
loggføres. 

ja  

Krav til bemanning og kompetanse Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentar 

Bemanningen ved fødeavdelingene må være 
tilstrekkelig for å ivareta forsvarlig overvåking 
og behandling samt etterkomme den faglige 
anbefalingen om tilstedeværende jordmor i aktiv 
fase av fødselen 

delvis 3 jordmorstillinger vakant. Trenger en 
hjemmel til fagutvikling. 

Det bør være mulighet for tilkalling av jordmor i 
bakvakt der jordmor er alene 

- Ikke aktuelt 

Bemanningen for leger og jordmødre må være 
slik at det er tid til faglig fordypning, 
kvalitetsarbeid i avdelingen og opplæring av 
kolleger 

nei Dårlig tid for jordmødre. Ingen tid til 
overleger. 

Fast ansatte spesialister må utgjøre hoveddelen 
av bemanningen ved fødeavdelinger 

ja 3.5 av 4 hjemler er fast ansatt. 

Vikarstafetter bør unngås delvis 0.5  % hjemmel er besatt av vikarer 
Ved vikarbruk bør det benyttes faste vikarer ja  
Faste vikarer må forpliktes til å delta i regionale 
og nasjonale fagfora 

ja  

Korttidsvikarer benyttes kun unntaksvise i 
kortere perioder 

ja Bruker kun vikarer i 12 dagers 
perioder 

Ansatte, herunder også vikarer, må kunne 
beherske norsk eller annet skandinavisk språk 

ja  

Vikarers kompetanse må kontrolleres ja  
Det må sikres tilstrekkelig opplæring og 
opplæringsprogram for nytilsatte, inkludert 
vikarer 

ja Et innføringsprogram som tar 3 timer 
brukes. 

Samarbeidsløsninger og nettverksutvikling med 
nærliggende fødeinstitusjoner bør vurderes 

delvis Det er ønskelig med 
forskningssamarbeid med UNN/Uit, 
men ikke kapasitet. 

Ved fødeavdelingene bør det stimuleres til 
forskning 

ja 2 overleger med PhD som ønsker mer 
tid til vitenskapelig arbeid. 

Fosterovervåking og diagnostikk Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentar 

Skal kunne bruke trestetoskop ja  
Skal ha CTG med mulighet for elektronisk 
lagring av kurvene 

nei Kurvene skannes inn. Ca 1-2 år 
forsinkelser 

Skal ha mulighet for avansert fosterovervåking i 
form av enten ST - analyse, skalppH eller laktat 

Ja Laktat 

Bør kunne utføre syre–base-undersøkelse på 
navlestrengsblod etter fødsel 

Ja  

Må foreta regelmessig undervisning og stille 
kompetansekrav til jordmødre og leger innen 
tolkning og bruk av ulike metoder for 

Ja  
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fosterovervåking 
Må kunne identifisere utviklingsavvik og 
viderehenvise disse til fostermedisinsk enhet. 
Bare godkjente enheter kan utføre 
fosterdiagnostikk. 

Ja  

Må kunne utføre og tolke basale 
dopplerundersøkelser 

Ja  

Må ha tilgang til bruk av ultralyd under fødsel Ja  
Bør ha egne jordmødre med spesialkompetanse 
innen ultralyd 

Ja  

Undervisning og praktisk trening Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentar 

Ukentlig internundervisning for leger og 
jordmødre (bør være obligatorisk), dvs. formelle 
møteplasser 

Ja  

Kasuistikkgjennomgang etter avvik og 
kompliserte fødsler felles for både leger og 
jordmødre 

Ja  

Obligatorisk praktisk trening og teoretisk 
gjennomgang av akutte situasjoner på 
fødeavdelingen (blødninger, vanskelig 
skulderforløsning, operative forløsninger, 
gjenopplivning osv.) minimum to ganger pr. år. 
Oppmøte loggføres 

delvis Teoretisk gjennomgang 
gjennomføres. 
Nyfødtresusciteringsøvelser med 
barneavdeling og anestesiavdeling 
pågår x2 per år. Oppmøte loggføres. 
For øvrig intern øvelse i 
Resuscitering ukentlig på 
fødeavdelingen.  
Er i ferd med å organisere øvelser i 
akutte obstetriske situasjoner. 

Eget opplæringsprogram for nyansatte og vikarer Ja  
Hospitering for jordmødre og leger, obligatorisk 
for de som arbeider på mindre fødeavdelinger. 
Hospiteringen skal gi mengdetrening og 
kompetanseheving 

Nei  

Det må avsettes tid til fagutvikling for alt 
helsepersonell i 
fødeavdelingene/kvinneklinikkene 

delvis Jordmødre ok. Leger mangelfullt. 
Internundervisning for leger og 
lesedag for LIS.  

En jordmor og en lege må ha ansvaret for 
fagutviklingen 

ja  

Det må være mulighet for faglig fordypning i 
form av møter, seminarer og kongresser 

ja  

Oppfølging av perinatalkomitéenes arbeid ja  
Vaktordning og beredskap Status nå, 

oppfylt 
ja/nei/delvis 

Kommentar 

Det skal være etablert en forsvarlig vaktordning ja Mulig ikke i tråd med 
legeforeningens krav. Kartlegging 
pågår. 

Vakthavende gynekologspesialist skal være 
tilstede i avdelingen når det foreligger kjente 
risikofaktorer før og under fødsel. 

ja Vurderer endret vaktturnus pga større 
belastning. Vil kreve flere 
legehjemler. 

Vaktordningene skal følge vanlige prinsipper, 
lov og avtaleverk, og fordeles likt blant 
avdelingens leger med unntak av de som kan 
påberope seg rett til fritak fra vakt i hht. 

ja  
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overenskomsten mellom Spekter og Den norske 
legeforening 
Vaktordningen skal som en hovedregel ikke 
være hyppigere enn firedelt. Unntak fra dette kan 
bare aksepteres i kortere perioder.  

ja 4-delt 

Det må sikres et tilstrekkelig antall leger til 
ordningen slik at det er mulig å ta hensyn til 
behovet for regulert fravær i form av ferier, 
avpassering og tid til faglig 
oppdatering/fordypning, herunder avtalefestede 
permisjoner og kurs 

ja  

For fødeavdelinger der forekomsten av aktivt 
arbeid under vakt ikke krever det, kan 
hovedregelen være en ordning med hvilende vakt 
i hjemmet basert på en utrykningstid på inntil 30 
min 

ja  

Det er viktig at det etableres et robust, kompetent 
miljø som oppebærer nødvendige faglige 
kvalifikasjoner samt framstår som 
rekrutteringsattraktivt, og at man derigjennom 
reduserer behovet for vikarstafetter 

delvis Lite miljø, men god rekruttering. 

Fødeavdelingens behov for faglige 
støttefunksjoner må være sikret 

delvis Har ikke tilgang til 
universitetsbiblioteket. Abonnerer på 
BJOG, AJOG og UOG. 

Anestesiavdelingen må ha vaktordninger for 
leger og sykepleiere som sikrer tjenester i 
samsvar med fødeavdelingens behov 

ja  

Barneavdelingen, dersom slik finnes, må ha en 
vaktordning for lege og sykepleiere som sikrer 
tjenester i samsvar med fødeavdelingens behov 

ja  

Anestesipersonalet har sammen med jordmor og 
gynekologspesialist ansvaret for gjenopplivning 
av nyfødte, dersom sykehuset ikke har egen 
barneavdeling 

Ikke aktuelt  

Anestesiavdelingen skal kunne tilby epidural 
under fødsel 

ja  

Klinisk kjemisk avdeling samt blodbank skal ha 
døgnvakt 

ja  

Tilgang til kvalifisert undersøkelse av barnet før 
hjemreise 

ja  

System for oppfølging av kravene Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentarer 

Helseforetaket har ansvaret for å lage et system 
slik at kvalitetskrav til fødselsomsorgen blir fulgt 
opp, både når det gjelder organisering og 
resultater 

delvis Melder månedlig på 
keisersnittfrekvens til kvalitetssjef.  

Det bør utarbeides spesifikke melderutiner innen 
fødselshjelp 

ja  
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7.1.2. Fødeavdelingen i Kirkenes  
 
Tabell 11: Oversikt over kvalitetskrav i veilederen og dagens status i forhold til disse ved fødeavdelingen i Kirkenes 
 
KIRKENES 
 
Krav til organisering og beredskap 
 

 
Status nå, 
oppfylt 
ja/nei/delvis 

 
Kommentar 
 
 

Ansvarshavende jordmor (koordinerende jordmor) 
ved hver vakt har ansvaret for organisering og 
oversikt over jordmødrenes arbeid i avdelingen og 
den interne organiseringen av pasientene 
(pasientflyten) 

ja 
 

 

Ansvarshavende jordmor har rådgivende funksjon i 
jordmorfaglige spørsmål 

ja 
 

Dette har vi nå, men jordmor på vakt 
svarer på tlf. spørsmål fra pasienter, med 
dokumentasjon i PARTUS 

Det må foreligge avklarte ansvarsforhold for 
ansvarshavende jordmor og for vakthavende lege i 
fødeseksjonen samt hvordan kommunikasjonslinjene 
mellom disse skal være. Ansvarsområde og 
myndighet skal være nedfelt skriftlig og kjent og 
akseptert av vedkommende som påtar seg/får et slikt 
ansvar 

ja 
 

Foreligger per dags dato. Under 
revidering i henhold til nye 
seleksjonskriterier 2012. 
 

Fødeseksjonen må ha et velfungerende 
varslingssystem for katastrofe keisersnitt, akutte 
keisersnitt, gjenopplivning av voksen/nyfødt og andre 
akutte situasjoner i avdelingen 

ja Alarm for alle disse, med testing og 
øvelser implementert. Prosedyrer finnes. 
 

Resusciterings rom skal finnes i fødeseksjonen ja Finnes i avdelingen, i tilknytning til 
fødestuae. 

Nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer må 
være lett tilgjengelige, oppdaterte og implementerte i 
avdelingen 

ja Oppdaterte  prosedyrer finnes i DocMap 
(2010). Vikarer får utlevert skriftlig 
materiale på de viktigste prosedyrene i 
avdelingen. 
Revisjon pågår. 

Ha klare retningslinjer for hvordan den differensierte 
fødselsomsorgen skal foregå. Resultatene skal 
dokumenteres 

ja  Nye seleksjonskriterier iverksatt mars 
2012, lokal tilpasning er utarbeidet  

Ha klare retningslinjer for behandling av alvorlige 
akutte komplikasjoner under fødsel som f.eks.; 
vanskelig skulderforløsning, blødning, fosterstress, 
operative forløsninger, preeklampsi, eklampsi etc. 
Øvelser bør loggføres med dato og oversikt over 
deltagere 

ja Gjennomført i 2011.  Pga. manglende 
personell våren -12, har de viktigste 
akutte komplikasjonene blitt prioritert. 
Dessuten øvingsmodeller for egen øving. 
Loggføring ok. 

Ha klare retningslinjer for når lege skal tilkalles og 
informeres ved kompliserte fødsler 

ja Retningslinjer finnes. Per tiden lages 
prosedyrer for grønn og rød fødsel med 
lokal tilpasning. 

Leger og jordmødre som har kortvarige vikariater må 
settes grundig inn i avdelingens rutiner og prosedyrer 
(veiledere), noe som må loggføres. 

ja Alle får utlevert en mappe med rutiner, de 
viktigste prosedyrene. Sjekkliste brukes 
og signeres. 

Krav til bemanning og kompetanse Status nå, 
oppfylt 
ja/nei/delvis 

Kommentar 

Bemanningen ved fødeavdelingene må være 
tilstrekkelig for å ivareta forsvarlig overvåking og 
behandling samt etterkomme den faglige 
anbefalingen om tilstedeværende jordmor i aktiv fase 
av fødselen 

delvis 
 

Minimumsbemanning for gynekologer. 
Laget turnus for anestesipersonell for å 
ivareta kravene. Etablert bakvaktsordning 
jordmor. Krav om tilstedeværelse av 
jordmor under fødsel kan ikke 
etterkommes, behøver økt 
jordmorbemanning.  

Det bør være mulighet for tilkalling av jordmor i ja Iverksatt 2012, men forutsetter økt 
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bakvakt der jordmor er alene bemanning med en stilling. 
Bemanningen for leger og jordmødre må være slik at 
det er tid til faglig fordypning, kvalitetsarbeid i 
avdelingen og opplæring av kolleger 

delvis Opplæring gjennomføres. Ikke tid til 
fordypning pga lav bemanning. 
 

Fast ansatte spesialister må utgjøre hoveddelen av 
bemanningen ved fødeavdelinger 

ja 4 fast ansatte gynekologer som besetter 3 
stillinger. Pga langtidssykdom hos 
ultralydjordmor ivaretas funksjonen med 
faste vikarer. Dette regnes som 
midlertidig. 

Vikarstafetter bør unngås delvis 
 

Vikarstafett for jordmødre, kjente vikarer 
brukes. 3 jordmødre under utdanning som 
vil bli ferdig i løpet av 2012 -2014.  

Ved vikarbruk bør det benyttes faste vikarer ja Faste gynekologvikarer. For jordmødre i 
all hovedsak faste vikarer, en del 
nyrekruttering i 2011 og 2012. 

Faste vikarer må forpliktes til å delta i regionale og 
nasjonale fagfora 

nei   

Korttidsvikarer benyttes kun unntaksvise i kortere 
perioder 

delvis 
 

For tiden mangel på jordmødre, s.o. 

Ansatte, herunder også vikarer, må kunne beherske 
norsk eller annet skandinavisk språk 

ja  

Vikarers kompetanse må kontrolleres ja  
Det må sikres tilstrekkelig opplæring og 
opplæringsprogram for nytilsatte, inkludert vikarer 

ja 
 

Midler som brukes: personlig veileder, 
opplæringsprogram, sjekkliste, 
elektronisk læringsprogram i IT verktøy, 
etc. Revisjon av opplæringsprogram 
pågår. 

Samarbeidsløsninger og nettverksutvikling med 
nærliggende fødeinstitusjoner bør vurderes 

ja 
 

Samarbeid med UNN og Hammerfest . 
Det planlegges felles prosedyrer med 
Klinikk Hammerfest for  
fødselsomsorgen. 

Ved fødeavdelingene bør det stimuleres til forskning delvis Ikke bevist stimulering, men mulighet gis 
ved ønske. Jordmordeltagelse i 
programmer rettet mot Russland i regi av 
disputeringer. Deltagelse i 
landsomfattende undersøkelser.   

Fosterovervåking og diagnostikk ved fødeavdelinger Status nå, 
oppfylt 
ja/nei/delvis 

Kommentar 

Skal kunne bruke trestetoskop ja 
 

 

Skal ha CTG med mulighet for elektronisk lagring av 
kurvene 

nei Vi har ikke mulighet for å lagre våre CTG 
elektronisk. Nye apparat er på 
innkjøpslisten og da med slik mulighet. 
Avventer avgjørelse på foretaksnivå, 
sikter til felles innkjøp. 

Skal ha mulighet for avansert fosterovervåking i form 
av enten ST - analyse, skalppH eller laktat 

ja 
 

Laktat 

Bør kunne utføre syre–base-undersøkelse på 
navlestrengsblod etter fødsel 

ja 
 

Gjøres rutinemessig i avdelingen ved alle 
fødsler. 

Må foreta regelmessig undervisning og stille 
kompetansekrav til jordmødre og leger innen 
tolkning og bruk av ulike metoder for 
fosterovervåking 

ja Fast obligatorisk program. Program for 
sjekk av kompetanse under utvikling. 
 

Må kunne identifisere utviklingsavvik og 
viderehenvise disse til fostermedisinsk enhet. Bare 
godkjente enheter kan utføre fosterdiagnostikk. 

ja 
 

Ultralydjordmor, samt gynekologer. 
Utstyr til stede. 

Må kunne utføre og tolke basale 
dopplerundersøkelser 

ja 
 

 

Må ha tilgang til bruk av ultralyd under fødsel ja Gammelt apparat med muylighet for å 
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 låne nyrer apparat fra poliklinikken. Eget  
mobil apparat til avdelingen er på 
innkjøpslisten. 

Bør ha egne jordmødre med spesialkompetanse innen 
ultralyd 

ja 
 

En jordmor, en til planlagt utdannet. 

Undervisning og praktisk trening Status nå, 
oppfylt 
ja/nei/delvis 

Kommentar 

Ukentlig internundervisning for leger og jordmødre 
(bør være obligatorisk), dvs. formelle møteplasser 

delvis Uregelmessig pga sykdom og 
personellmangel i 2012.  foreligger. 

Kasuistikkgjennomgang etter avvik og kompliserte 
fødsler felles for både leger og jordmødre 

ja 
 

 

Obligatorisk praktisk trening og teoretisk 
gjennomgang av akutte situasjoner på fødeavdelingen 
(blødninger, vanskelig skulderforløsning, operative 
forløsninger, gjenopplivning osv.) minimum to 
ganger pr. år. Oppmøte loggføres 

ja 
 
 

Ukentlige og månedlige øvelser. En gan 
årlig tverrfaglig Resusciteringstrening. 
Prosedyrer under revisjon.  

Eget opplæringsprogram for nyansatte og vikarer ja Hhefte for opplæring både for 
gynekologer, jordmødre og barnepleiere. 
Det jobbes med å få en form for 
kontrollfunksjon her også. 

Hospitering for jordmødre og leger, obligatorisk for 
de som arbeider på mindre fødeavdelinger. 
Hospiteringen skal gi mengdetrening og 
kompetanseheving 

ja 
 

Vi har hospiteringsordning for jordmødre 
i regi av foretaket. Leger har 
Finnmarkspermisjon 

Det må avsettes tid til fagutvikling for alt 
helsepersonell i fødeavdelingene/kvinneklinikkene 

delvis 
 

Dette er foreløpig innlemmet inn under 
opprettholdelse av egen kompetanse i fht 
autorisasjon.  . Men det jobbes for/ 
tilrettelegges at det skal være mulig å 
delta på diverse kurs, dersom avdelingen 
har mulighet for å avse personell. For 
gynekologer er det lagt opp til kongresser 
og lignende i inn og utland.  

En jordmor og en lege må ha ansvaret for 
fagutviklingen 

ja 
 

Assisterende avd. jordmor og medisinsk 
ansvarlig gynekolog. 

Det må være mulighet for faglig fordypning i form av 
møter, seminarer og kongresser 

delvis Forsøker å prioritere dette i avdelingens 
budsjett. 
Gynekologene har eget budsjett.  

Oppfølging av perinatalkomitéenes arbeid ja Representant i lokal og regional 
perinatalkomité. Arbeidet videreføres i 
klinikken. 

Vaktordning og beredskap Status nå, 
oppfylt 
ja/nei/delvis 

Kommentar 

Det skal være etablert en forsvarlig vaktordning Ja, men ikke i 
tråd med 
kravene for 
gynekologer 
 

2-delt vaktordning for gynekologer er 
med hjemmevakt på kveld og natt. 
Gjeldende avtaleverk for klinikken følges.  
En 4. gynekologstilling vil bedre 
situasjonen. 

Vakthavende gynekologspesialist skal være tilstede i 
avdelingen når det foreligger kjente risikofaktorer før 
og under fødsel, slik at keisersnitt kan utføres innen 
15 minutter. 

ja 
 

Det kalles inn og både gynekolog og 
operasjonsteam er i beredskap på 
klinikken når kjent risikofaktor foreligger.  

Vaktordningene skal følge vanlige prinsipper, lov og 
avtaleverk, og fordeles likt blant avdelingens leger 
med unntak av de som kan påberope seg rett til fritak 
fra vakt i hht. overenskomsten mellom Spekter og 
Den norske legeforening 

ja 
 

 

Vaktordningen skal som en hovedregel ikke være 
hyppigere enn firedelt. Unntak fra dette kan bare 
aksepteres i kortere perioder.  

nei 
 

2 delt vaktordning for gynekologer. 
Gjeldende avtaleverk for klinikken følges.  
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Det må sikres et tilstrekkelig antall leger til 
ordningen slik at det er mulig å ta hensyn til behovet 
for regulert fravær i form av ferier, avpassering og tid 
til faglig oppdatering/fordypning, herunder 
avtalefestede permisjoner og kurs 

delvis Minimal bemanning, men ordninger for 
ivaretakelse av regulert fravær foreligger.  

For fødeavdelinger der forekomsten av aktivt arbeid 
under vakt ikke krever det, kan hovedregelen være en 
ordning med hvilende vakt i hjemmet basert på en 
utrykningstid på inntil 30 min 

ja 
 

 

Det er viktig at det etableres et robust, kompetent 
miljø som oppebærer nødvendige faglige 
kvalifikasjoner samt framstår som 
rekrutteringsattraktivt, og at man derigjennom 
reduserer behovet for vikarstafetter 

delvis  Dette jobbes det med kontinuerlig i 
klinikken. 4 fast ansatte gynekologer 
fordelt på 3 stillinger. 
 

Fødeavdelingens behov for faglige støttefunksjoner 
må være sikret 

usikker  

Anestesiavdelingen må ha vaktordninger for leger og 
sykepleiere som sikrer tjenester i samsvar med 
fødeavdelingens behov 

ja 
 

Anestesi og operasjonspersonell har egen 
vaktordning som er tilpasset 
Fødeavdelingen. 
 

Barneavdelingen, dersom slik finnes, må ha en 
vaktordning for lege og sykepleiere som sikrer 
tjenester i samsvar med fødeavdelingens behov 

Ikke aktuelt  

Anestesipersonalet har sammen med jordmor og 
gynekologspesialist ansvaret for gjenopplivning av 
nyfødte, dersom sykehuset ikke har egen 
barneavdeling 

ja Rutine og prosedyrer foreligger. Klar 
ansvarsfordeling samt  årlige øvelser. Det 
jobbes for å etablere månedlige øvelser.  

Anestesiavdelingen skal kunne tilby epidural under 
fødsel 

ja 
 

Mulighet for epidural 24/7 

Klinisk kjemisk avdeling samt blodbank skal ha 
døgnvakt 

ja 
 

 

Tilgang til kvalifisert undersøkelse av barnet før 
hjemreise 

ja Gynekologene gjennomfører 
undersøkelsen av nyfødte før utreise etter 
opplæring fra barnelege eller annen 
gynekolog som har fått denne 
opplæringen. 

Det skal være etablert en forsvarlig vaktordning Ja, men ikke i 
tråd med 
kravene 
 

Vi har 2-delt vaktordning blant 
gynekologer, som er med hjemmevakt på 
kveld og natt. En 4. gynekologstilling vil 
bedre situasjonen. 

System for oppfølging av kravene Status nå, 
oppfylt 
ja/nei/delvis 

Kommentarer 

Helseforetaket har ansvaret for å lage et system slik 
at kvalitetskrav til fødselsomsorgen blir fulgt opp, 
både når det gjelder organisering og resultater 

delvis For kvalitetskrav som er innført er det 
utviklet systemer på internkontroller, i 
form av prosedyrer, sjekklister og 
registreringsskjemaer, samt bruk av 
avviksmodul i DocMap.  

Det bør utarbeides spesifikke melderutiner innen 
fødselshjelp 

delvis Det må jobbes videre med, også med å 
utvikle systemer for oppfølging av 
kravene. Det er behov for regional 
tilnærming.. 
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7.1.3. Fødestua i Alta  
 
Tabell 12: Oversikt over kvalitetskrav i veilederen og dagens status i forhold til disse ved fødestua i Alta 
 
ALTA 
Krav i nasjonal veileder 

Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentar 

Avklart ledelse og ansvar nei Medisinsk faglig ansvar i 
foretaket, men 
arbeidsgiveransvaret i Alta 
kommune.  

Regelmessig internundervisning, minst en gang hver andre 
måned. Undervisningen med tema og deltagere loggføres.  

delvis Undervisning ca 3x per år 
fra gynekolog i 
Hammerfest. 

Ferdighetstrening i akutte prosedyrer minst to ganger årlig. 
Det må etableres et samarbeid med kommunen slik at 
legevaktslege også omfattes av regelmessig trening knyttet 
til akutte hendelser.  

delvis Øver på resuscitering av 
nyfødt 

Det skal foreligge en plan for vedlikehold av kompetanse, 
herunder også tilbud om videre/etterutdanningsplan for 
fødestuas ansatte, samt hospitering. 

delvis 2 jordmødre hospiterer 1 
uke per år 

Klare rutiner for tilkalling av personell ved ”akutte 
situasjoner”. Det må etableres gode rutiner for tilkalling av 
legevaktslege ved akutte tilstander.  

ja  

Ha tilsyn fra helseforetak ved gynekolog/fødselshjelper 
minst to ganger per år og av barnelege fra helseforetak 
minst en gang per år. Resultater evalueres og uklarheter 
vedrørende seleksjonskriterier/rutiner/drift skal tas opp. 

ja Ikke gjennomført for 2012 
ennå, men planlagt innen 
01.juli 

Både seleksjonskriterier og prosedyrer godkjennes av 
ansvarlig jordmor ved fødestua og faglig leder i 
helseforetaket, og revideres minst hvert tredje år eller når 
det er påkrevd. 

ja  

Registrering av aktiviteten ved fødestua skal dokumenteres 
fortløpende. Spesielt er det viktig med god dokumentasjon 
av alle fødsler og alle overflyttinger under og etter fødsel i 
fødestua. Fødestua skal ha samme system for elektronisk 
registrering av fødsler som finnes ved helseforetaket 

ja?  

Ansvarlig jordmor på fødestua må melde til leder ved 
fødeavdelingen i helseforetaket dersom det oppstår 
uforutsette driftsproblemer. Skade/uhell/avvik skal meldes 
etter lovpålagte retningslinjer. 

nei Fødestua i Alta melder 
avvik i det kommunale 
avvikssystemet, bruker 
ikke HF sitt 

Det må være en plan for sjekking av alt teknisk utstyr ved 
fødestua i tråd med forskrift for internkontroll. 

ja  

Jordmor på fødestue skal ha mulighet til tilkalling av rask 
hjelp fra en jordmor i bakvakt. 

nei Har ikke bakvakt, men har 
ikke problem med å tilkalle 
ekstra jordmor inn 

En fødestue skal ha utstyr og prosedyrer for   
• Resuscitering av akutt syk mor ja  
• Resuscitering av nyfødt ja  
• CTG-apparat ja  
• Lysbehandling nei Satt på innkjøpsliste for 

utstyr I Helse Finnmark 
• Hørselsscreening ja  
• SaO2-screening ja  



 48 

• Systematisk gjennomgang og vedlikehold av 
medisinsk - teknisk utstyr 

ja Tilsyn hvert år 

•  Medikamenter i henhold til liste ja  
• Organisering av nyfødtundersøkelse i samarbeid 

med kvalifisert lege 
ja Har trening sammen med 

barnelege 1x hvert år 
System for oppfølging av kravene Status nå, 

oppfylt 
ja/nei/delvis 

Kommentarer 

Helseforetaket har ansvaret for å lage et system slik at 
kvalitetskrav til fødselsomsorgen blir fulgt opp, både når 
det gjelder organisering og resultater 

ja Fødestua rapporterer 
månedlig til med fag 
ansvarlig sine fødetall. 

Det bør utarbeides spesifikke melderutiner innen 
fødselshjelp 

ja  

 
 
7.2. UNN HF 
 
7.2.1. Kvinneklinikken i Tromsø  
 
Tabell 13: Oversikt over kvalitetskrav i veilederen og dagens status i forhold til disse ved kvinneklinikken i Tromsø 
 
TROMSØ 
 
Krav til organisering og beredskap 
 

 
Status nå, 

oppfylt 
ja/nei/delvis 

 
Kommentar 
 
 

Ansvarshavende jordmor (koordinerende 
jordmor) ved hver vakt har ansvaret for 
organisering og oversikt over jordmødrenes 
arbeid i avdelingen og den interne organiseringen 
av pasientene (pasientflyten) 

ja  

Ansvarshavende jordmor har rådgivende 
funksjon i jordmorfaglige spørsmål 

ja  

Det må foreligge avklarte ansvarsforhold for 
ansvarshavende jordmor og for vakthavende lege 
i fødeseksjonen samt hvordan 
kommunikasjonslinjene mellom disse skal være. 
Ansvarsområde og myndighet skal være nedfelt 
skriftlig og kjent og akseptert av vedkommende 
som påtar seg/får et slikt ansvar 

delvis Finnes, men må tydeliggjøres. 

Fødeseksjonen må ha et velfungerende 
varslingssystem for katastrofe keisersnitt, akutte 
keisersnitt, gjenopplivning av voksen/nyfødt og 
andre akutte situasjoner i avdelingen 

ja  

Resusciterings rom skal finnes i fødeseksjonen ja  
Nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer må 
være lett tilgjengelige, oppdaterte og 
implementerte i avdelingen 

ja  

Ha klare retningslinjer for hvordan den 
differensierte fødselsomsorgen skal foregå. 
Resultatene skal dokumenteres 

ja  

Ha klare retningslinjer for behandling av 
alvorlige akutte komplikasjoner under fødsel 
som f.eks.; vanskelig skulderforløsning, 
blødning, fosterstress, operative forløsninger, 

ja  
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preeklampsi, eklampsi etc. Øvelser bør loggføres 
med dato og oversikt over deltagere 
Ha klare retningslinjer for når lege skal tilkalles 
og informeres ved kompliserte fødsler 

ja  

Leger og jordmødre som har kortvarige 
vikariater må settes grundig inn i avdelingens 
rutiner og prosedyrer (veiledere), noe som må 
loggføres. 

ja Må tydeliggjøres 

Vaktordning og beredskap på kvinneklinikk Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentar 
 
 

Både forvakt og gynekologspesialist i bakvakt 
skal ha tilstedevakt 

ja  

Antall leger i vakt må tilpasses klinikkens 
størrelse 

ja  

Keisersnitt skal kunne utføres innen 15 minutter ja  
Anestesilege og anestesisykepleier må ha 
tilstedevakt 

ja  

Anestesipersonell skal være tilgjengelig ved 
gjenopplivning av nyfødte 

ja  

Det skal være barnelege i tilstedevakt ja  
Sykehus med kvinneklinikker skal ha 
nyfødtintensivkompetanse 

ja  

Sykehuset skal ha kompetanse og vaktberedskap 
innen urologi, gastrokirurgi, endokrinologi og 
nefrologi 

ja  

Krav til bemanning og kompetanse Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentar 
 
 

Kvinneklinikkene må ha gynekologspesialist 
med fødselshjelp som spesialfelt 

ja  

Bemanningen ved kvinneklinikkene må være 
tilstrekkelig til å ivareta forsvarlig overvåking og 
behandling samt etterkomme den faglige 
anbefalingen om tilstedeværende jordmor i aktiv 
fase av fødselen 

ja  

Bemanningen for leger og jordmødre må være 
slik at det er tid til faglig fordypning, 
kvalitetsarbeid i avdelingen, opplæring av 
kolleger 

nei Bemanningen spesielt på 
assistentlegesiden og overlegesiden er 
per i dag altfor sårbar. Fravær etc. 
gjør at faglig fordypning ofte blir 
utsatt. Bemanningen i frem for alt 
UNN Tromsø bør økes. Jordmødre 
klarer dette til dels, men UNN ser 
fortsatt behovet av at 
opptrappingsplanen blir iverksatt. 
Behovet er tydeliggjort før oppstart 
av Fagrådets arbeid. 

Kvinneklinikkene skal ha forskningskompetanse 
og drive aktiv forskning 

ja  

Kvinneklinikkene bør ha stipendiatstillinger for 
både jordmor og lege 

delvis Finnes for lege. 

Det bør være psykososial kompetanse tilknyttet 
kvinneklinikkene som kan veilede foreldre som 
trenger oppfølging 

ja  

Fosterovervåking og diagnostikk ved Status nå, Kommentar 
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fødeavdelinger oppfylt 
ja/nei/delvis 

Skal kunne bruke trestetoskop ja  
Skal ha CTG med mulighet for elektronisk 
lagring av kurvene 

nei Kurver lagres i papirjournal. 

Skal ha mulighet for avansert fosterovervåking i 
form av enten ST - analyse, skalp pH eller laktat 

ja  

Skal kunne utføre syre–base-undersøkelse på 
navlestrengsblod etter fødsel 

ja  

Skal kunne utføre avanserte 
dopplerundersøkelser 

ja  

Ha tilgang til CTG med analyse av 
kortidsvariabilitet (System 8000 analyse) 

ja  

Må foreta regelmessig undervisning og stille 
kompetansekrav til jordmødre og leger innen 
tolkning og bruk av ulike metoder for 
fosterovervåking 

ja  

Må kunne identifisere utviklingsavvik og 
viderehenvise disse til fostermedisinsk enhet. 
Bare godkjente enheter kan utføre 
fosterdiagnostikk. 

ja  

Må ha tilgang til bruk av ultralyd under fødsel ja  
Bør ha jordmødre med spesialkompetanse innen 
ultralyd 

ja  

Kvinneklinikker med regionsfunksjon skal ha 
kompetanse i fostermedisin 

ja  

Undervisning og praktisk trening Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentar 

Ukentlig internundervisning for leger og 
jordmødre (bør være obligatorisk), dvs. formelle 
møteplasser 

ja Kan utvikles enda bedre 

Kasuistikkgjennomgang etter avvik og 
kompliserte fødsler felles for både leger og 
jordmødre 

ja Rutiner for dette er under arbeid. 
Felles previsitter Føde/ barsel 

Obligatorisk praktisk trening og teoretisk 
gjennomgang av akutte situasjoner på 
fødeavdelingen (blødninger, vanskelig 
skulderforløsning, operative forløsninger, 
gjenopplivning osv.) minimum to ganger pr. år. 
Oppmøte loggføres 

nei Er i gang med å lage opplegg etter 
SIM treningsmodell som Stavanger 
bruker. Vil bli tatt i bruk under høsten 
– tverrfaglig. 

Eget opplæringsprogram for nyansatte og vikarer delvis Finnes for nyansatte, mangler for 
vikarer, men er under arbeid. 

Hospitering for jordmødre og leger, obligatorisk 
for de som arbeider på mindre fødeavdelinger. 
Hospiteringen skal gi mengdetrening og 
kompetanseheving 

ja  

Det må avsettes tid til fagutvikling for alt 
helsepersonell i 
fødeavdelingene/kvinneklinikkene 

ja  

En jordmor og en lege må ha ansvaret for 
fagutviklingen 

delvis Ivaretatt for jordmødre. For leger 
finnes en ansvarlig lege for 
planlegging av internundervisning. 
Etablering av samhandling mellom 
jordmødre og leger er i gang. 
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Kvinneklinikkene bør ha ukentlig fordypningstid 
skjemalagt for overordnede leger og ledende 
jordmødre 

delvis Ledende jordmor har det i sin stilling. 

Det må være mulighet for faglig fordypning i 
form av møter, seminarer og kongresser 

delvis  

Oppfølging av perinatalkomitéenes arbeid ja  
System for oppfølging av kravene Status nå, 

oppfylt 
ja/nei/delvis 

Kommentarer 

Helseforetaket har ansvaret for å lage et system 
slik at kvalitetskrav til fødselsomsorgen blir fulgt 
opp, både når det gjelder organisering og 
resultater 

 delvis Det planlegges et regionalt arbeid i 
forhold til overvåking av 
seleksjonsriterier. 

Det bør utarbeides spesifikke melderutiner innen 
fødselshjelp 

ja Planer om et regionalt arbeid i 
fagrådet. 

 
 
7.2.2. Fødeavdelingen i Harstad  
 
Tabell 14:Oversikt over kvalitetskrav i veilederen og dagens status i forhold til disse ved fødeavdelingen i Harstad 
 
HARSTAD 
 
Krav til organisering og beredskap 

Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

 
Kommentar 
 

Ansvarshavende jordmor (koordinerende jordmor) ved 
hver vakt har ansvaret for organisering og oversikt 
over jordmødrenes arbeid i avdelingen og den interne 
organiseringen av pasientene (pasientflyten) 

ja  

Ansvarshavende jordmor har rådgivende funksjon i 
jordmorfaglige spørsmål 

ja  

Det må foreligge avklarte ansvarsforhold for 
ansvarshavende jordmor og for vakthavende lege i 
fødeseksjonen samt hvordan kommunikasjonslinjene 
mellom disse skal være. Ansvarsområde og myndighet 
skal være nedfelt skriftlig og kjent og akseptert av 
vedkommende som påtar seg/får et slikt ansvar 

ja  

Fødeseksjonen må ha et velfungerende varslingssystem 
for katastrofe keisersnitt, akutte keisersnitt, 
gjenopplivning av voksen/nyfødt og andre akutte 
situasjoner i avdelingen 

delvis Nytt system tas i bruk før 
ferien 2012 

Resusciterings rom skal finnes i fødeseksjonen ja  
Nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer må være 
lett tilgjengelige, oppdaterte og implementerte i 
avdelingen 

ja  

Ha klare retningslinjer for hvordan den differensierte 
fødselsomsorgen skal foregå. Resultatene skal 
dokumenteres 

ja  

Ha klare retningslinjer for behandling av alvorlige 
akutte komplikasjoner under fødsel som f.eks.; 
vanskelig skulderforløsning, blødning, fosterstress, 
operative forløsninger, preeklampsi, eklampsi etc. 
Øvelser bør loggføres med dato og oversikt over 
deltagere 

ja  

Ha klare retningslinjer for når lege skal tilkalles og 
informeres ved kompliserte fødsler 

ja  
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Leger og jordmødre som har kortvarige vikariater må 
settes grundig inn i avdelingens rutiner og prosedyrer 
(veiledere), noe som må loggføres. 

delvis Må jobbes med. Går aldri alene 
på jobb. 

Krav til bemanning og kompetanse Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentar 

Bemanningen ved fødeavdelingene må være 
tilstrekkelig for å ivareta forsvarlig overvåking og 
behandling samt etterkomme den faglige anbefalingen 
om tilstedeværende jordmor i aktiv fase av fødselen 

ja  

Det bør være mulighet for tilkalling av jordmor i 
bakvakt der jordmor er alene 

delvis Stort sett 

Bemanningen for leger og jordmødre må være slik at 
det er tid til faglig fordypning, kvalitetsarbeid i 
avdelingen og opplæring av kolleger 

delvis Ok for jordmødre, for lavt 
antall leger 

Fast ansatte spesialister må utgjøre hoveddelen av 
bemanningen ved fødeavdelinger 

ja  

Vikarstafetter bør unngås nei Må få besatt 4. 
gynekologstilling for å få dette 
på plass. 

Ved vikarbruk bør det benyttes faste vikarer nei Bruker så langt det lar seg 
gjøre faste vikarer. Dette kan 
for eksempel i ferieperioder 
være vanskelig. 

Faste vikarer må forpliktes til å delta i nasjonale og 
regionale fagfora 

-  

Korttidsvikarer benyttes kun unntaksvise i kortere 
perioder 

nei  

Ansatte, herunder også vikarer, må kunne beherske 
norsk eller annet skandinavisk språk 

ja  

Vikarers kompetanse må kontrolleres ja Gjøres ved 
avdelingsleder/byrå, men er 
vanskelig med 1 ukes vikarer. 

Det må sikres tilstrekkelig opplæring og 
opplæringsprogram for nytilsatte, inkludert vikarer 

ja  

Samarbeidsløsninger og nettverksutvikling med 
nærliggende fødeinstitusjoner bør vurderes 

delvis Fødesystemene innad i UNN 
kommuniserer ikke med 
hverandre da de er ulike. 

Ved fødeavdelingene bør det stimuleres til forskning nei Ikke mulig for tiden pga lav 
bemanning hos gynekologene? 
Målet er at også Harstad bør 
drive med forskning for både 
leger og jordmødre. Det 
mangler kandidater her  

Fosterovervåking og diagnostikk ved 
fødeavdelinger 

Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentar 

Skal kunne bruke trestetoskop ja  
Skal ha CTG med mulighet for elektronisk lagring av 
kurvene 

ja  

Skal ha mulighet for avansert fosterovervåking i form 
av enten ST - analyse, skalppH eller laktat 

ja  

Bør kunne utføre syre–base-undersøkelse på 
navlestrengsblod etter fødsel 

ja  

Må foreta regelmessig undervisning og stille ja  
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kompetansekrav til jordmødre og leger innen tolkning 
og bruk av ulike metoder for fosterovervåking 
Må kunne identifisere utviklingsavvik og 
viderehenvise disse til fostermedisinsk enhet. Bare 
godkjente enheter kan utføre fosterdiagnostikk. 

ja  

Må kunne utføre og tolke basale dopplerundersøkelser ja  
Må ha tilgang til bruk av ultralyd under fødsel ja  
Bør ha egne jordmødre med spesialkompetanse innen 
ultralyd 

ja  

Undervisning og praktisk trening Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentar 

Ukentlig internundervisning for leger og jordmødre 
(bør være obligatorisk), dvs. formelle møteplasser 

ja Fagmøter en gang i uken 

Kasuistikkgjennomgang etter avvik og kompliserte 
fødsler felles for både leger og jordmødre 

nei For lite leger 

Obligatorisk praktisk trening og teoretisk gjennomgang 
av akutte situasjoner på fødeavdelingen (blødninger, 
vanskelig skulderforløsning, operative forløsninger, 
gjenopplivning osv.) minimum to ganger pr. år. 
Oppmøte loggføres 

ja  

Eget opplæringsprogram for nyansatte og vikarer ja  
Hospitering for jordmødre og leger, obligatorisk for de 
som arbeider på mindre fødeavdelinger. Hospiteringen 
skal gi mengdetrening og kompetanseheving 

nei  

Det må avsettes tid til fagutvikling for alt 
helsepersonell i fødeavdelingene/kvinneklinikkene 

delvis Må bedres 

En jordmor og en lege må ha ansvaret for 
fagutviklingen 

ja  

Det må være mulighet for faglig fordypning i form av 
møter, seminarer og kongresser 

ja Satsingsområder 
 

Oppfølging av perinatalkomitéenes arbeid ja  
Vaktordning og beredskap Status nå, 

oppfylt 
ja/nei/delvis 

Kommentar 

Det skal være etablert en forsvarlig vaktordning ja  
Vakthavende gynekologspesialist skal være tilstede i 
avdelingen når det foreligger kjente risikofaktorer før 
og under fødsel, slik at keisersnitt kan utføres innen 15 
minutter. 

ja  

Vaktordningene skal følge vanlige prinsipper, lov og 
avtaleverk, og fordeles likt blant avdelingens leger med 
unntak av de som kan påberope seg rett til fritak fra 
vakt i hht. overenskomsten mellom Spekter og Den 
norske legeforening 

ja  

Vaktordningen skal som en hovedregel ikke være 
hyppigere enn firedelt. Unntak fra dette kan bare 
aksepteres i kortere perioder.  

ja Må bruke vikarer 

Det må sikres et tilstrekkelig antall leger til ordningen 
slik at det er mulig å ta hensyn til behovet for regulert 
fravær i form av ferier, avpassering og tid til faglig 
oppdatering/fordypning, herunder avtalefestede 
permisjoner og kurs 

nei For få fast ansatte gynekologer 

For fødeavdelinger der forekomsten av aktivt arbeid 
under vakt ikke krever det, kan hovedregelen være en 

ja  
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ordning med hvilende vakt i hjemmet basert på en 
utrykningstid på inntil 30 min 
Det er viktig at det etableres et robust, kompetent miljø 
som oppebærer nødvendige faglige kvalifikasjoner 
samt framstår som rekrutteringsattraktivt, og at man 
derigjennom reduserer behovet for vikarstafetter 

nei Mangler leger 

Fødeavdelingens behov for faglige støttefunksjoner må 
være sikret 

ja  

Anestesiavdelingen må ha vaktordninger for leger og 
sykepleiere som sikrer tjenester i samsvar med 
fødeavdelingens behov 

ja  

Barneavdelingen, dersom slik finnes, må ha en 
vaktordning for lege og sykepleiere som sikrer 
tjenester i samsvar med fødeavdelingens behov 

Ikke aktuelt  

Anestesipersonalet har sammen med jordmor og 
gynekologspesialist ansvaret for gjenopplivning av 
nyfødte, dersom sykehuset ikke har egen 
barneavdeling 

ja De er med på undervisning 
med barnelege. 

Anestesiavdelingen skal kunne tilby epidural under 
fødsel 

ja  

Klinisk kjemisk avdeling samt blodbank skal ha 
døgnvakt 

ja  

Tilgang til kvalifisert undersøkelse av barnet før 
hjemreise 

ja Barnelege eller gynekolog 

System for oppfølging av kravene Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentarer 

Helseforetaket har ansvaret for å lage et system slik at 
kvalitetskrav til fødselsomsorgen blir fulgt opp, både 
når det gjelder organisering og resultater 

ja Det jobbes kontinuerlig med 
dette. 

Det bør utarbeides spesifikke melderutiner innen 
fødselshjelp 

ja  

 
 
7.2.3. Fødeavdelingen i Narvik  
 
Tabell 15:Oversikt over kvalitetskrav i veilederen og dagens status i forhold til disse ved fødeavdelingen i Narvik 
 
NARVIK 
 
Krav til organisering og beredskap 

Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

 
Kommentar 
 

Ansvarshavende jordmor (koordinerende jordmor) ved 
hver vakt har ansvaret for organisering og oversikt over 
jordmødrenes arbeid i avdelingen og den interne 
organiseringen av pasientene (pasientflyten) 

ja Innført 2010 

Ansvarshavende jordmor har rådgivende funksjon i 
jordmorfaglige spørsmål 

nei  

Det må foreligge avklarte ansvarsforhold for 
ansvarshavende jordmor og for vakthavende lege i 
fødeseksjonen samt hvordan kommunikasjonslinjene 
mellom disse skal være. Ansvarsområde og myndighet 
skal være nedfelt skriftlig og kjent og akseptert av 
vedkommende som påtar seg/får et slikt ansvar 

ja  

Fødeseksjonen må ha et velfungerende varslingssystem for 
katastrofe keisersnitt, akutte keisersnitt, gjenopplivning av 

ja Egen dirkete 
varslingsknapp 
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voksen/nyfødt og andre akutte situasjoner i avdelingen 
Resusciteringsrom skal finnes i fødeseksjonen ja  
Nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer må være lett 
tilgjengelige, oppdaterte og implementerte i avdelingen 

ja I egen perm + Docmap 

Ha klare retningslinjer for hvordan den differensierte 
fødselsomsorgen skal foregå. Resultatene skal 
dokumenteres 

delvis Er planlagt fullført ila 2012 

Ha klare retningslinjer for behandling av alvorlige akutte 
komplikasjoner under fødsel som f.eks.; vanskelig 
skulderforløsning, blødning, fosterstress, operative 
forløsninger, preeklampsi, eklampsi etc. Øvelser bør 
loggføres med dato og oversikt over deltagere 

ja Øvelser x 2 per år i fagdag. 
Samt prosedyrer lett 
tilgjengelig på fødestuer 

Ha klare retningslinjer for når lege skal tilkalles og 
informeres ved kompliserte fødsler 

ja  

Leger og jordmødre som har kortvarige vikariater må 
settes grundig inn i avdelingens rutiner og prosedyrer 
(veiledere), noe som må loggføres. 

ja Signert sjekkliste føres 

Krav til bemanning og kompetanse Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentar 

Bemanningen ved fødeavdelingene må være tilstrekkelig 
for å ivareta forsvarlig overvåking og behandling samt 
etterkomme den faglige anbefalingen om tilstedeværende 
jordmor i aktiv fase av fødselen 

delvis Dagens bemanning av 
jordmødre dekker kravet 
om jordmor tilstede i aktiv 
fødsel ,men ikke kravet om 
to  jordmødre tilgjengelig. 

Det bør være mulighet for tilkalling av jordmor i bakvakt 
der jordmor er alene 

nei Etterstreber to jordmødre 
på vakt. 

Bemanningen for leger og jordmødre må være slik at det 
er tid til faglig fordypning, kvalitetsarbeid i avdelingen og 
opplæring av kolleger 

nei Planlagt gjennomført 
høsten 2012. 

Fast ansatte spesialister må utgjøre hoveddelen av 
bemanningen ved fødeavdelinger 

ja  

Vikarstafetter bør unngås ja Etter ansettelse av faste 
gynekologer skjer det kun i 
ferier og lignende. 

Ved vikarbruk bør det benyttes faste vikarer  Ivaretas  
Faste vikarer må forpliktes til å delta i nasjonale og 
regionale fagfora 

nei  

Korttidsvikarer benyttes kun unntaksvis i kortere perioder ja  
Ansatte, herunder også vikarer, må kunne beherske norsk 
eller annet skandinavisk språk 

ja Sjekkes av ledelsen ved KK 
i Tromsø. 

Vikarers kompetanse må kontrolleres ja  
Det må sikres tilstrekkelig opplæring og 
opplæringsprogram for nytilsatte, inkludert vikarer 

ja  

Samarbeidsløsninger og nettverksutvikling med 
nærliggende fødeinstitusjoner bør vurderes 

nei Utfordringer med 
gjennomføringen. 
Journalsystemene 
kommuniserer ikke med 
hverandre. 

Ved fødeavdelingene bør det stimuleres til forskning nei  
Fosterovervåking og diagnostikk ved fødeavdelinger Status nå, 

oppfylt 
ja/nei/delvis 

Kommentar 

Skal kunne bruke trestetoskop ja  
Skal ha CTG med mulighet for elektronisk lagring av ja  
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kurvene 
Skal ha mulighet for avansert fosterovervåking i form av 
enten ST - analyse, skalp pH eller laktat 

nei Laktatmåling planlagt 
innført ila 2012 

Bør kunne utføre syre–base-undersøkelse på 
navlestrengsblod etter fødsel 

ja  

Må foreta regelmessig undervisning og stille 
kompetansekrav til jordmødre og leger innen tolkning og 
bruk av ulike metoder for fosterovervåking 

Delvis  Undervisning gjøres men 
ikke regelmessig 

Må kunne identifisere utviklingsavvik og viderehenvise 
disse til fostermedisinsk enhet. Bare godkjente enheter kan 
utføre fosterdiagnostikk. 

ja Både jordmor og 
gynekolog 

Må kunne utføre og tolke basale dopplerundersøkelser ja Alle leger 
Må ha tilgang til bruk av ultralyd under fødsel ja  
Bør ha egne jordmødre med spesialkompetanse innen 
ultralyd 

ja  

Undervisning og praktisk trening Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentar 

Ukentlig internundervisning for leger og jordmødre (bør 
være obligatorisk), dvs. formelle møteplasser 

ja Onsdagsmøter 

Kasuistikkgjennomgang etter avvik og kompliserte fødsler 
felles for både leger og jordmødre 

Delvis Er under utvikling. 

Obligatorisk praktisk trening og teoretisk gjennomgang av 
akutte situasjoner på fødeavdelingen (blødninger, 
vanskelig skulderforløsning, operative forløsninger, 
gjenopplivning osv.) minimum to ganger pr. år. Oppmøte 
loggføres 

ja 2 ganger per år 

Eget opplæringsprogram for nyansatte og vikarer delvis Opplæring gis men eget 
program mangler 

Hospitering for jordmødre og leger, obligatorisk for de 
som arbeider på mindre fødeavdelinger. Hospiteringen 
skal gi mengdetrening og kompetanseheving 

nei Ikke iverksatt ennå, men 
planlegges. 

Det må avsettes tid til fagutvikling for alt helsepersonell i 
fødeavdelingene/kvinneklinikkene 

ja Onsdagsmøter samt en 
gang i måneden 

En jordmor og en lege må ha ansvaret for fagutviklingen ja  
Det må være mulighet for faglig fordypning i form av 
møter, seminarer og kongresser 

ja Dog ikke så mye som 
ønskelig 

Oppfølging av perinatalkomitéenes arbeid ja Har egen representant i 
lokal komité 

Vaktordning og beredskap Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentar 

Det skal være etablert en forsvarlig vaktordning ja  
Vakthavende gynekologspesialist skal være tilstede i 
avdelingen når det foreligger kjente risikofaktorer før og 
under fødsel, slik at keisersnitt kan utføres innen 15 
minutter. 

ja Det jobbes kontinuerlig 
med rutiner vedrørende 
dette. 

Vaktordningene skal følge vanlige prinsipper, lov og 
avtaleverk, og fordeles likt blant avdelingens leger med 
unntak av de som kan påberope seg rett til fritak fra vakt i 
hht. overenskomsten mellom Spekter og Den norske 
legeforening 

ja  

Vaktordningen skal som en hovedregel ikke være 
hyppigere enn firedelt. Unntak fra dette kan bare 
aksepteres i kortere perioder.  

ja  
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Det må sikres et tilstrekkelig antall leger til ordningen slik 
at det er mulig å ta hensyn til behovet for regulert fravær i 
form av ferier, avpassering og tid til faglig 
oppdatering/fordypning, herunder avtalefestede 
permisjoner og kurs 

ja  

For fødeavdelinger der forekomsten av aktivt arbeid under 
vakt ikke krever det, kan hovedregelen være en ordning 
med hvilende vakt i hjemmet basert på en utrykningstid på 
inntil 30 min 

ja  

Det er viktig at det etableres et robust, kompetent miljø 
som oppebærer nødvendige faglige kvalifikasjoner samt 
framstår som rekrutteringsattraktivt, og at man 
derigjennom reduserer behovet for vikarstafetter 

delvis Ikke nok økonomiske 
midler tilført for å øke 
antall for eksempel 
jordmorstillinger. 
Ikke ideelt med 
gynekologer boende et 
annet sted enn 
arbeidsplassen. Men dagens 
situasjon er en begynnelse 

Fødeavdelingens behov for faglige støttefunksjoner må 
være sikret 

ja  

Anestesiavdelingen må ha vaktordninger for leger og 
sykepleiere som sikrer tjenester i samsvar med 
fødeavdelingens behov 

ja  

Barneavdelingen, dersom slik finnes, må ha en 
vaktordning for lege og sykepleiere som sikrer tjenester i 
samsvar med fødeavdelingens behov 

Ikke aktuelt  

Anestesipersonalet har sammen med jordmor og 
gynekologspesialist ansvaret for gjenopplivning av 
nyfødte, dersom sykehuset ikke har egen barneavdeling 

ja  

Anestesiavdelingen skal kunne tilby epidural under fødsel ja  
Klinisk kjemisk avdeling samt blodbank skal ha døgnvakt ja  
Tilgang til kvalifisert undersøkelse av barnet før hjemreise ja Utføres av opplært 

gynekolog som henviser til 
pediater ved behov 

System for oppfølging av kravene Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentarer 

Helseforetaket har ansvaret for å lage et system slik at 
kvalitetskrav til fødselsomsorgen blir fulgt opp, både når 
det gjelder organisering og resultater 

nei Ikke utført men under 
arbeid i følge fagrådet i 
Helse Nord. 

Det bør utarbeides spesifikke melderutiner innen 
fødselshjelp 

ja Bruker den som er 
utarbeidet i KK UNN 

 
 

7.2.4. Fødestua i Midt-Troms  
 
Tabell 16: Oversikt over kvalitetskrav i veilederen og dagens status i forhold til disse ved fødestua i Midt-Troms 
 
MIDT TROMS 
Krav i nasjonal veileder 

Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentar 

Avklart ledelse og ansvar ja Jordmorstyrt med tilsynsansvar fra 
gynekolog og barnelege ved UNN. Ikke 
i henhold til veileder. Driftsansvar ved 
kommunene, medisinsk ansvar ved 
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UNN. 
Regelmessig internundervisning, minst en 
gang hver andre måned. Undervisningen med 
tema og deltagere loggføres.  

ja Ca. hver 6. uke pluss egentrening i 
recusitering , sete , blødning, vacum og 
vanskelig skulderforløsning 

Ferdighetstrening i akutte prosedyrer minst to 
ganger årlig. Det må etableres et samarbeid 
med kommunen slik at legevaktslege også 
omfattes av regelmessig trening knyttet til 
akutte hendelser.  

ja Vi har øvinger 4 ganger i året. Legene 
er invitert til fagdag med barnelege fra 
UNN. I tillegg har leder undervisning 
med legene og turnuskandidatene. 

Det skal foreligge en plan for vedlikehold av 
kompetanse, herunder også tilbud om 
videre/etterutdanningsplan for fødestuas 
ansatte, samt hospitering. 

delvis Alle ansatte hospiterer en til to uker per 
år. Mangler tilbud til videre og 
etterutdanning for jordmødre 

Klare rutiner for tilkalling av personell ved 
”akutte situasjoner”. Det må etableres gode 
rutiner for tilkalling av legevaktslege ved 
akutte tilstander.  

ja  

Ha tilsyn fra helseforetak ved 
gynekolog/fødselshjelper minst to ganger per 
år og av barnelege fra helseforetak minst en 
gang per år. Resultater evalueres og uklarheter 
vedrørende seleksjonskriterier/rutiner/drift 
skal tas opp. 

ja Har stort sett fungert godt. Tidspress fra 
legene. 

Både seleksjonskriterier og prosedyrer 
godkjennes av ansvarlig jordmor ved fødestua 
og faglig leder i helseforetaket, og revideres 
minst hvert tredje år eller når det er påkrevd. 

nei Ikke fungert fra UNN sin side. 
Treghetter i systemet gjør at det ikke 
legges inn prosedyrer på år. 

Registrering av aktiviteten ved fødestua skal 
dokumenteres fortløpende. Spesielt er det 
viktig med god dokumentasjon av alle fødsler 
og alle overflyttinger under og etter fødsel i 
fødestua. Fødestua skal ha samme system for 
elektronisk registrering av fødsler som finnes 
ved helseforetaket 

ja  

Ansvarlig jordmor på fødestua må melde til 
leder ved fødeavdelingen i helseforetaket 
dersom det oppstår uforutsette driftsproblemer. 
Skade/uhell/avvik skal meldes etter lovpålagte 
retningslinjer. 

ja  

Det må være en plan for sjekking av alt 
teknisk utstyr ved fødestua i tråd med forskrift 
for internkontroll. 

delvis Fungerer greit fra fødestua sin side. 
Utfordringen er medisinskteknisk som 
ikke har tid eller ressurser, og det har 
vært vanskelig å finne gode rutiner. 
Utstyr må også bringes til UNN og dette 
er også en utfordring. Både at vi da ikke 
har noe å erstatte den med, men også 
transporten. 

Jordmor på fødestue skal ha mulighet til 
tilkalling av rask hjelp fra en jordmor i 
bakvakt. 

ja Kan mangle hvis jordmor 2 må følge en 
pasient. 

En fødestue skal ha utstyr og prosedyrer for   
• Resuscitering av akutt syk mor ja  
• Resuscitering av nyfødt ja  
• CTG- apparat ja  
• Lysbehandling ja  
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• Hørselsscreening ja  
• SaO2-screening ja  
• Systematisk gjennomgang og 

vedlikehold av medisinsk - teknisk 
utstyr 

delvis Se ovenfor 

•  Medikamenter i henhold til liste ja Blir revidert ved neste tilsyn 
• Organisering av nyfødtundersøkelse i 

samarbeid med kvalifisert lege 
delvis Gjøres av turnuslegene per dags dato. 

Dette er diskutert med kommunelegen 
som skal jobbe med dette slik at det 
kommer inn i legenes bundne tid. 

System for oppfølging av kravene Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentarer 

Helseforetaket har ansvaret for å lage et 
system slik at kvalitetskrav til 
fødselsomsorgen blir fulgt opp, både når det 
gjelder organisering og resultater 

nei Mangler tilpassning av prosedyrer. 
Jobber med saken. 

Det bør utarbeides spesifikke melderutiner 
innen fødselshjelp 

ja Meldes til MFR. Mangler 
avvikssystemer i tråd med 
spesialisthelsetjenestens da disse ikke 
finnes ved kommunene. 

 
 
7.2.5. Fødestua i Nord-Troms  
 
Tabell 17: Oversikt over kvalitetskrav i veilederen og dagens status i forhold til disse ved fødestua i Nord-Troms 
 
NORD TROMS/SONJATUN 
 
Krav til organisering 

Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentar 

Avklart ledelse og ansvar ja Ikke i henhold til veileder. 
Driftsansvar ved kommunene, 
medisinsk ansvar ved UNN. 

Regelmessig internundervisning, minst en gang 
hver andre måned. Undervisningen med tema og 
deltagere loggføres.  

delvis Regelmessig intern undervisning i 
Resuscitering og andre 
akuttsituasjoner. Det mangler 
tettere internundervisning om andre 
tema. 

Ferdighetstrening i akutte prosedyrer minst to 
ganger årlig. Det må etableres et samarbeid med 
kommunen slik at legevaktslege også omfattes av 
regelmessig trening knyttet til akutte hendelser.  

ja Regelmessig intern undervisning i 
rescuciteing og andre 
akuttsituasjoner. Legevakts leger 
inviteres til å delta 

Det skal foreligge en plan for vedlikehold av 
kompetanse, herunder også tilbud om 
videre/etterutdanningsplan for fødestuas ansatte, 
samt hospitering. 

delvis Har avtale om årlig hospitering på 
UNN Tromsø for den enkelte 
jordmor ved fødestua. Det 
foreligger ellers ikke annen plan for 
vedlikehold av kompetanse/ 
etterutdanning 

Klare rutiner for tilkalling av personell ved ”akutte 
situasjoner”. Det må etableres gode rutiner for 
tilkalling av legevaktslege ved akutte tilstander.  

ja  

Ha tilsyn fra helseforetak ved 
gynekolog/fødselshjelper minst to ganger per år og 
av barnelege fra helseforetak minst en gang per år. 
Resultater evalueres og uklarheter vedrørende 

ja  
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seleksjonskriterier/rutiner/drift skal tas opp. 
Både seleksjonskriterier og prosedyrer godkjennes 
av ansvarlig jordmor ved fødestua og faglig leder i 
helseforetaket, og revideres minst hvert tredje år 
eller når det er påkrevd. 

ja Alle prosedyrene er ikke godkjent, 
men er sendt inn til fagansvarlig 
lege for godkjenning, høsten 2011. 
det jobbes med prosedyrene. 

Registrering av aktiviteten ved fødestua skal 
dokumenteres fortløpende. Spesielt er det viktig 
med god dokumentasjon av alle fødsler og alle 
overflyttinger under og etter fødsel i fødestua. 
Fødestua skal ha samme system for elektronisk 
registrering av fødsler som finnes ved 
helseforetaket 

ja  

Ansvarlig jordmor på fødestua må melde til leder 
ved fødeavdelingen i helseforetaket dersom det 
oppstår uforutsette driftsproblemer. 
Skade/uhell/avvik skal meldes etter lovpålagte 
retningslinjer. 

ja  

Det må være en plan for sjekking av alt teknisk 
utstyr ved fødestua i tråd med forskrift for 
internkontroll. 

ja  

Jordmor på fødestue skal ha mulighet til tilkalling 
av rask hjelp fra en jordmor i bakvakt. 

nei Tilkaller jordmor i fritid. Dette er 
en ordning som har fungert til nå. 

En fødestue skal ha utstyr og prosedyrer for   
• Resuscitering av akutt syk mor ja  
• Resuscitering av nyfødt ja  
• CTG- apparat ja  
• Lysbehandling ja  
• Hørselsscreening ja  
• SaO2-screening ja  
• Systematisk gjennomgang og vedlikehold 

av medisinsk - teknisk utstyr 
ja Det jobbes med å lage system for 

dette. 
•  Medikamenter i henhold til liste ja  
• Organisering av nyfødtundersøkelse i 

samarbeid med kvalifisert lege 
ja  

System for oppfølging av kravene Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentarer 

Helseforetaket har ansvaret for å lage et system 
slik at kvalitetskrav til fødselsomsorgen blir fulgt 
opp, både når det gjelder organisering og resultater 

ja  

Det bør utarbeides spesifikke melderutiner innen 
fødselshjelp 

ja Meldes til MFR. Mangler 
avvikssystemer i tråd med 
spesialisthelsetjenestens da disse 
ikke finnes ved kommunene. 
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7.3. Nordlandssykehuset HF 
 
7.3.1. Kvinneklinikken i Bodø  
 
Tabell 18: Oversikt over kvalitetskrav i veilederen og dagens status i forhold til disse ved kvinneklinikken i 
Bodø 
BODØ 
 
Krav til organisering og beredskap 
 

 
Status nå, 

oppfylt 
ja/nei/delvis 

 
Kommentar 
 
 

Ansvarshavende jordmor (koordinerende jordmor) 
ved hver vakt har ansvaret for organisering og 
oversikt over jordmødrenes arbeid i avdelingen og 
den interne organiseringen av pasientene 
(pasientflyten) 

ja  

Ansvarshavende jordmor har rådgivende funksjon i 
jordmorfaglige spørsmål 

ja  

Det må foreligge avklarte ansvarsforhold for 
ansvarshavende jordmor og for vakthavende lege i 
fødeseksjonen samt hvordan 
kommunikasjonslinjene mellom disse skal være. 
Ansvarsområde og myndighet skal være nedfelt 
skriftlig og kjent og akseptert av vedkommende som 
påtar seg/får et slikt ansvar 

delvis Det foreligger avklarte 
ansvarsforhold men funksjonen 
foreligger ikke. Lege 
kommuniserer med hver enkelt 
jordmor. 

Fødeseksjonen må ha et velfungerende 
varslingssystem for katastrofe keisersnitt, akutte 
keisersnitt, gjenopplivning av voksen/nyfødt og 
andre akutte situasjoner i avdelingen 

ja  

Resusciteringsrom skal finnes i fødeseksjonen ja Asfyksibord på 3 av 4 fødestuer, 
ikke eget resusciteringsrom 

Nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer må 
være lett tilgjengelige, oppdaterte og implementerte 
i avdelingen 

ja  

Ha klare retningslinjer for hvordan den 
differensierte fødselsomsorgen skal foregå. 
Resultatene skal dokumenteres 

delvis Differensiering gjennomføres men 
mangler system og rutiner for 
dokumentasjon av resultater 

Ha klare retningslinjer for behandling av alvorlige 
akutte komplikasjoner under fødsel som f.eks.; 
vanskelig skulderforløsning, blødning, fosterstress, 
operative forløsninger, preeklampsi, eklampsi etc. 
Øvelser bør loggføres med dato og oversikt over 
deltagere 

ja  

Ha klare retningslinjer for når lege skal tilkalles og 
informeres ved kompliserte fødsler 

nei Planlegger å implementere 
retningslinjene fra fagrådet. 

Leger og jordmødre som har kortvarige vikariater 
må settes grundig inn i avdelingens rutiner og 
prosedyrer (veiledere), noe som må loggføres. 

delvis Vikarlegene får tilsendt 
informasjonshefte fra vikarbyrå og 
sjekkliste er innført. 

Vaktordning og beredskap på kvinneklinikk   
Både forvakt og gynekologspesialist i bakvakt skal 
ha tilstedevakt 

delvis Forvakt tilstedevakt, bakvakt 
hjemmevakt. Tilstedevakt av 
gynekologspesialist planlegges 
iverksatt ila høsten 2012. 

Antall leger i vakt må tilpasses klinikkens størrelse ja 1 LIS og 1 overlege ansees per i 
dag tilstrekkelig 

Keisersnitt skal kunne utføres innen 15 minutter ja  
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Anestesilege og anestesisykepleier må ha 
tilstedevakt 

ja LIS tilstede, bakvakt hjemmevakt 

Anestesipersonell skal være tilgjengelig ved 
gjenopplivning av nyfødte 

ja  

Det skal være barnelege i tilstedevakt ja LIS tilstede, bakvakt hjemmevakt 
Sykehus med kvinneklinikker skal ha 
nyfødtintensivkompetanse 

ja  

Sykehuset skal ha kompetanse og vaktberedskap 
innen urologi, gastrokirurgi, endokrinologi og 
nefrologi 

ja  

Krav til bemanning og kompetanse Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentar 
 
 

Kvinneklinikkene må ha gynekologspesialist med 
fødselshjelp som spesialfelt 

nei Fødselshjelp ingen definert 
spesialitet, overlegene roterer.  

Bemanningen ved kvinneklinikkene må være 
tilstrekkelig til å ivareta forsvarlig overvåking og 
behandling samt etterkomme den faglige 
anbefalingen om tilstedeværende jordmor i aktiv 
fase av fødselen 

delvis Trenger tre stillinger for 
evt.styrkning helg/natt. 

Bemanningen for leger og jordmødre må være slik 
at det er tid til faglig fordypning, kvalitetsarbeid i 
avdelingen, opplæring av kolleger 

nei Dårlig overlegebemanning 
rammer all opplæring, 
kvalitetsarbeid og fagutvikling 

Kvinneklinikkene skal ha forskningskompetanse og 
drive aktiv forskning 

delvis Har hatt flere publikasjoner 
sporadisk. For tiden ingen 
forskning men et prosjekt er under 
planlegging og skal startes opp 
snarest. Forskningskompetanse 
ved kvinne/barn klinikken. 

Kvinneklinikkene bør ha stipendiatstillinger for 
både jordmor og lege 

nei  

Det bør være psykososial kompetanse tilknyttet 
kvinneklinikkene som kan veilede foreldre som 
trenger oppfølging 

ja Finnes i barneavdelingen. 

Fosterovervåking og diagnostikk ved 
fødeavdelinger 

Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentar 
 
 

Skal kunne bruke trestetoskop ja  
Skal ha CTG med mulighet for elektronisk lagring 
av kurvene 

ja  

Skal ha mulighet for avansert fosterovervåking i 
form av enten ST - analyse, skalp pH eller laktat 

nei ST analyse innføres i løpet av 
sommeren 2012. 

Skal kunne utføre syre–base-undersøkelse på 
navlestrengsblod etter fødsel 

ja  

Skal kunne utføre avanserte dopplerundersøkelser nei En av overlegene planlegger 
hospitering ved Nasjonalt Senter 
for Fostermedisin høst 2012. 

Ha tilgang til CTG med analyse av 
kortidsvariabilitet (System 8000 analyse) 

ja  

Må foreta regelmessig undervisning og stille 
kompetansekrav til jordmødre og leger innen 
tolkning og bruk av ulike metoder for 
fosterovervåking 

nei Regelmessig fellesundervisning 
leger/jordmødre er under innføring 
(fosterovervåking og 
kasuistikkgjennomgang) 
Sertifisering følger med innføring 
av STAN. 
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Må kunne identifisere utviklingsavvik og 
viderehenvise disse til fostermedisinsk enhet. Bare 
godkjente enheter kan utføre fosterdiagnostikk. 

ja Ikke godkjent for 
fosterdiagnostikk 

Må ha tilgang til bruk av ultralyd under fødsel ja  
Bør ha jordmødre med spesialkompetanse innen 
ultralyd 

ja  

Kvinneklinikker med regionsfunksjon skal ha 
kompetanse i fostermedisin 

Ikke aktuelt  

Undervisning og praktisk trening   
Ukentlig internundervisning for leger og jordmødre 
(bør være obligatorisk), dvs. formelle møteplasser 

delvis Etablert ordning en gang i 
måneden. Regelmessig 
fellesundervisning 
leger/jordmødre er under innføring 
(fosterovervåking og 
kasuistikkgjennomgang) 
Sertifisering følger med innføring 
av STAN.  

Kasuistikkgjennomgang etter avvik og kompliserte 
fødsler felles for både leger og jordmødre 

ja Gjøres av legene daglig ved 
morgenmøte. Formelle rutiner for 
debrifing etter kompliserte fødsler 
etablert. 

Obligatorisk praktisk trening og teoretisk 
gjennomgang av akutte situasjoner på 
fødeavdelingen (blødninger, vanskelig 
skulderforløsning, operative forløsninger, 
gjenopplivning osv.) minimum to ganger pr. år. 
Oppmøte loggføres 

ja  

Eget opplæringsprogram for nyansatte og vikarer ja Sjekkliste for korttidsvikarer 
innført 2012. Eget infohefte deles 
ut til nytilsatte leger samt at alle 
LISer får oppnevnt veileder. 

Hospitering for jordmødre og leger, obligatorisk for 
de som arbeider på mindre fødeavdelinger. 
Hospiteringen skal gi mengdetrening og 
kompetanseheving 

nei  

Det må avsettes tid til fagutvikling for alt 
helsepersonell i fødeavdelingene/kvinneklinikkene 

ja Kursdager for jordmødre/spl./b.pl. 

En jordmor og en lege må ha ansvaret for 
fagutviklingen 

ja Avdelingsoverlege, 
fagutviklingsjordmor i 100 % 
stilling 

Kvinneklinikkene bør ha ukentlig fordypningstid 
skjemalagt for overordnede leger og ledende 
jordmødre 

nei  

Det må være mulighet for faglig fordypning i form 
av møter, seminarer og kongresser 

ja Burde vært mer tid til det. 

Oppfølging av perinatalkomitéenes arbeid ja  
System for oppfølging av kravene   
Helseforetaket har ansvaret for å lage et system slik 
at kvalitetskrav til fødselsomsorgen blir fulgt opp, 
både når det gjelder organisering og resultater 

nei Det rapporteres i 
oppfølgingsmøter med RHFet, 
men det er ikke laget et system.. 

Det bør utarbeides spesifikke melderutiner innen 
fødselshjelp 

ja  
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7.3.2. Fødeavdelingen i Vesterålen  
 
Tabell 19:Oversikt over kvalitetskrav i veilederen og dagens status i forhold til disse ved fødeavdelingen i Vesterålen 
 
VESTERÅLEN 
 
Krav til organisering og beredskap 

Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

 
Kommentar 
 

Ansvarshavende jordmor (koordinerende jordmor) ved 
hver vakt har ansvaret for organisering og oversikt over 
jordmødrenes arbeid i avdelingen og den interne 
organiseringen av pasientene (pasientflyten) 

ja Det er en til to jordmødre på 
vakt, dermed er det ikke 
behov for en koordinerende 
funksjon. 

Ansvarshavende jordmor har rådgivende funksjon i 
jordmorfaglige spørsmål 

ja 

Det må foreligge avklarte ansvarsforhold for 
ansvarshavende jordmor og for vakthavende lege i 
fødeseksjonen samt hvordan kommunikasjonslinjene 
mellom disse skal være. Ansvarsområde og myndighet 
skal være nedfelt skriftlig og kjent og akseptert av 
vedkommende som påtar seg/får et slikt ansvar 

ja  

Fødeseksjonen må ha et velfungerende varslingssystem 
for katastrofe keisersnitt, akutte keisersnitt, 
gjenopplivning av voksen/nyfødt og andre akutte 
situasjoner i avdelingen 

ja  

Resusciteringsrom skal finnes i fødeseksjonen ja  
Nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer må være 
lett tilgjengelige, oppdaterte og implementerte i 
avdelingen 

ja Docmap samt oppdatert 
resusciteringsplakat  

Ha klare retningslinjer for hvordan den differensierte 
fødselsomsorgen skal foregå. Resultatene skal 
dokumenteres 

ja  

Ha klare retningslinjer for behandling av alvorlige akutte 
komplikasjoner under fødsel som f.eks.; vanskelig 
skulderforløsning, blødning, fosterstress, operative 
forløsninger, preeklampsi, eklampsi etc. Øvelser bør 
loggføres med dato og oversikt over deltagere 

ja  

Ha klare retningslinjer for når lege skal tilkalles og 
informeres ved kompliserte fødsler 

ja  

Leger og jordmødre som har kortvarige vikariater må 
settes grundig inn i avdelingens rutiner og prosedyrer 
(veiledere), noe som må loggføres. 

ja  

Krav til bemanning og kompetanse Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentar 

Bemanningen ved fødeavdelingene må være tilstrekkelig 
for å ivareta forsvarlig overvåking og behandling samt 
etterkomme den faglige anbefalingen om tilstedeværende 
jordmor i aktiv fase av fødselen 

delvis Fått en ny hjemmel tildelt for 
å ivareta bakvaktsfunksjon. 
Planlagt i løpet av året. 

Det bør være mulighet for tilkalling av jordmor i bakvakt 
der jordmor er alene 

nei Planlagt gjennomført høst 
2012. 

Bemanningen for leger og jordmødre må være slik at det 
er tid til faglig fordypning, kvalitetsarbeid i avdelingen 
og opplæring av kolleger 

delvis Mange møter på 
internundervisning. Lav 
bemanning og lite vikarer, 
kvalitetsarbeid og fordypning 
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skjer i fritiden. 
Fast ansatte spesialister må utgjøre hoveddelen av 
bemanningen ved fødeavdelinger 

ja  

Vikarstafetter bør unngås ja  
Ved vikarbruk bør det benyttes faste vikarer ja  
Faste vikarer må forpliktes til å delta i nasjonale og 
regionale fagfora 

ja  

Korttidsvikarer benyttes kun unntaksvise i kortere 
perioder 

ja  

Ansatte, herunder også vikarer, må kunne beherske norsk 
eller annet skandinavisk språk 

ja  

Vikarers kompetanse må kontrolleres ja  
Det må sikres tilstrekkelig opplæring og 
opplæringsprogram for nytilsatte, inkludert vikarer 

ja  

Samarbeidsløsninger og nettverksutvikling med 
nærliggende fødeinstitusjoner bør vurderes 

ja Samarbeid med både Bodø 
og Lofoten. 

Ved fødeavdelingene bør det stimuleres til forskning ja En jordmor meldt til 
praksisbasert kunnskap kurs. 

Fosterovervåking og diagnostikk ved fødeavdelinger Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentar 

Skal kunne bruke trestetoskop ja  
Skal ha CTG med mulighet for elektronisk lagring av 
kurvene 

ja  

Skal ha mulighet for avansert fosterovervåking i form av 
enten ST - analyse, skalp pH eller laktat 

ja Laktat 

Bør kunne utføre syre–base-undersøkelse på 
navlestrengsblod etter fødsel 

ja  

Må foreta regelmessig undervisning og stille 
kompetansekrav til jordmødre og leger innen tolkning og 
bruk av ulike metoder for fosterovervåking 

ja CTG kurs en gang i måneden 

Må kunne identifisere utviklingsavvik og viderehenvise 
disse til fostermedisinsk enhet. Bare godkjente enheter 
kan utføre fosterdiagnostikk. 

ja  

Må kunne utføre og tolke basale dopplerundersøkelser ja  
Må ha tilgang til bruk av ultralyd under fødsel ja  
Bør ha egne jordmødre med spesialkompetanse innen 
ultralyd 

nei Foreløpig heller ikke 
planlagt. 

Undervisning og praktisk trening Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentar 

Ukentlig internundervisning for leger og jordmødre (bør 
være obligatorisk), dvs. formelle møteplasser 

nei Ikke organisert men under 
utarbeidelse. 

Kasuistikkgjennomgang etter avvik og kompliserte 
fødsler felles for både leger og jordmødre 

ja  

Obligatorisk praktisk trening og teoretisk gjennomgang 
av akutte situasjoner på fødeavdelingen (blødninger, 
vanskelig skulderforløsning, operative forløsninger, 
gjenopplivning osv.) minimum to ganger pr. år. Oppmøte 
loggføres 

ja  

Eget opplæringsprogram for nyansatte og vikarer delvis Ligger ikke i Docmap men 
gjøres 

Hospitering for jordmødre og leger, obligatorisk for de 
som arbeider på mindre fødeavdelinger. Hospiteringen 
skal gi mengdetrening og kompetanseheving 

delvis Har tilbud, blir sjeldent 
gjennomført 
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Det må avsettes tid til fagutvikling for alt helsepersonell i 
fødeavdelingene/kvinneklinikkene 

ja Internundervisning en gang i 
måneden 

En jordmor og en lege må ha ansvaret for fagutviklingen delvis Har ikke 
fagutviklingsjordmor 

Det må være mulighet for faglig fordypning i form av 
møter, seminarer og kongresser 

ja  

Oppfølging av perinatalkomitéenes arbeid ja  
Vaktordning og beredskap Status nå, 

oppfylt 
ja/nei/delvis 

Kommentar 

Det skal være etablert en forsvarlig vaktordning ja  
Vakthavende gynekologspesialist skal være tilstede i 
avdelingen når det foreligger kjente risikofaktorer før og 
under fødsel, slik at keisersnitt kan utføres innen 15 
minutter. 

ja  

Vaktordningene skal følge vanlige prinsipper, lov og 
avtaleverk, og fordeles likt blant avdelingens leger med 
unntak av de som kan påberope seg rett til fritak fra vakt 
i hht. overenskomsten mellom Spekter og Den norske 
legeforening 

ja  

Vaktordningen skal som en hovedregel ikke være 
hyppigere enn firedelt. Unntak fra dette kan bare 
aksepteres i kortere perioder.  

nei 4. gynekolog hjemlet, ikke 
utlyst ennå. 

Det må sikres et tilstrekkelig antall leger til ordningen 
slik at det er mulig å ta hensyn til behovet for regulert 
fravær i form av ferier, avspasering og tid til faglig 
oppdatering/fordypning, herunder avtalefestede 
permisjoner og kurs 

nei 4. gynekolog hjemlet, ikke 
utlyst ennå 

For fødeavdelinger der forekomsten av aktivt arbeid 
under vakt ikke krever det, kan hovedregelen være en 
ordning med hvilende vakt i hjemmet basert på en 
utrykningstid på inntil 30 min 

ja  

Det er viktig at det etableres et robust, kompetent miljø 
som oppebærer nødvendige faglige kvalifikasjoner samt 
framstår som rekrutteringsattraktivt, og at man 
derigjennom reduserer behovet for vikarstafetter 

delvis  Jobber kontinuerlig med det. 

Fødeavdelingens behov for faglige støttefunksjoner må 
være sikret 

ja  

Anestesiavdelingen må ha vaktordninger for leger og 
sykepleiere som sikrer tjenester i samsvar med 
fødeavdelingens behov 

ja  

Barneavdelingen, dersom slik finnes, må ha en 
vaktordning for lege og sykepleiere som sikrer tjenester i 
samsvar med fødeavdelingens behov 

Ikke aktuelt  

Anestesipersonalet har sammen med jordmor og 
gynekologspesialist ansvaret for gjenopplivning av 
nyfødte, dersom sykehuset ikke har egen barneavdeling 

ja  

Anestesiavdelingen skal kunne tilby epidural under 
fødsel 

ja  

Klinisk kjemisk avdeling samt blodbank skal ha 
døgnvakt 

ja  

Tilgang til kvalifisert undersøkelse av barnet før 
hjemreise 

ja Gynekolog, samt 2 ganer i 
uken barnelege. 

System for oppfølging av kravene Status nå, 
oppfylt 

Kommentarer 
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ja/nei/delvis 
Helseforetaket har ansvaret for å lage et system slik at 
kvalitetskrav til fødselsomsorgen blir fulgt opp, både når 
det gjelder organisering og resultater 

nei Det følges opp og meldes i 
oppfølgingsmøter, men det er 
ikke etablert et system. 
Viktig at det meldes likt på 
alle nivå. 

Det bør utarbeides spesifikke melderutiner innen 
fødselshjelp 

Ja?  

 
 
7.3.3. Fødestua i Lofoten  
 
Tabell 20: Oversikt over kvalitetskrav i veilederen og dagens status i forhold til disse ved fødestua i Lofoten 
 
LOFOTEN 
 
Krav i nasjonal veileder 

Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentar 

Avklart ledelse og ansvar ja  
Regelmessig internundervisning, minst en gang hver 
andre måned. Undervisningen med tema og deltagere 
loggføres.  

nei  

Ferdighetstrening i akutte prosedyrer minst to ganger 
årlig. Det må etableres et samarbeid med kommunen slik 
at legevaktslege også omfattes av regelmessig trening 
knyttet til akutte hendelser.  

ja Sammen med Vesterålen.  

Det skal foreligge en plan for vedlikehold av kompetanse, 
herunder også tilbud om videre/etterutdanningsplan for 
fødestuas ansatte, samt hospitering. 

nei Planlegger dette så snart 
driften tillater det. 
Prøveordning med 
hospitering på Stokmarknes 
planlagt. 

Klare rutiner for tilkalling av personell ved ”akutte 
situasjoner”.  

ja Tilkallingsrutiner for dårlig 
mor/barn samt 
alarmknapper. 

Ha tilsyn fra helseforetak ved gynekolog/fødselshjelper 
minst to ganger per år og av barnelege fra helseforetak 
minst en gang per år. Resultater evalueres og uklarheter 
vedrørende seleksjonskriterier/rutiner/drift skal tas opp. 

ja  

Både seleksjonskriterier og prosedyrer godkjennes av 
ansvarlig jordmor ved fødestua og faglig leder i 
helseforetaket, og revideres minst hvert tredje år eller når 
det er påkrevd. 

ja  

Registrering av aktiviteten ved fødestua skal 
dokumenteres fortløpende. Spesielt er det viktig med god 
dokumentasjon av alle fødsler og alle overflyttinger under 
og etter fødsel i fødestua. Fødestua skal ha samme system 
for elektronisk registrering av fødsler som finnes ved 
helseforetaket 

ja PARTUS samt skjema for 
overflytting. 

Ansvarlig jordmor på fødestua må melde til leder ved 
fødeavdelingen i helseforetaket dersom det oppstår 
uforutsette driftsproblemer. Skade/uhell/avvik skal meldes 
etter lovpålagte retningslinjer. 

ja Bruker gjeldende 
avviksmeldinger. Meldes 
klinikksjef, 
klinikkoverlege, medisinsk 
direktør. 

Det må være en plan for sjekking av alt teknisk utstyr ved 
fødestua i tråd med forskrift for internkontroll. 

ja Har egen sjekk av 
medisinskteknisk utstyr 
samt daglig sjekk av 
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”viktig” utstyr. 
Jordmor på fødestue skal ha mulighet til tilkalling av rask 
hjelp fra en jordmor i bakvakts. 

ja Har ikke 2 jordmødre på 
hver vakt, det vil bli en 
forbedring ved ny tilsetting 

En fødestue skal ha utstyr og prosedyrer for ja  
1. Resuscitering av akutt syk mor ja  
2. Resuscitering av nyfødt ja  
3. CTG- apparat ja  
4. Lysbehandling ja  
5. Hørselsscreening ja  
6. SaO2-screening ja  
7. Systematisk gjennomgang og vedlikehold av 

medisinsk - teknisk utstyr 
ja Egen sertifisering. 

8.  Medikamenter i henhold til liste ja  
9. Organisering av nyfødtundersøkelse i samarbeid 

med kvalifisert lege 
ja  

System for oppfølging av kravene Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentarer 

Helseforetaket har ansvaret for å lage et system slik at 
kvalitetskrav til fødselsomsorgen blir fulgt opp, både når 
det gjelder organisering og resultater 

nei Viktig at det blir et felles 
registreringssystem for 
fødestue, fødeavdeling og 
kvinneklinikk. 

Det bør utarbeides spesifikke melderutiner innen 
fødselshjelp 

ja  

 
 
7.4. Helgelandssykehuset HF 
 
7.4.1. Fødeavdelingen i Mo i Rana  
 
Tabell 21:Oversikt over kvalitetskrav i veilederen og dagens status i forhold til disse ved fødeavdelingen i Mo I Rana 
 
MO I RANA 
 
Krav til organisering og beredskap 

Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

 
Kommentar 
 

Ansvarshavende jordmor (koordinerende jordmor) 
ved hver vakt har ansvaret for organisering og 
oversikt over jordmødrenes arbeid i avdelingen og 
den interne organiseringen av pasientene 
(pasientflyten) 

ja  

Ansvarshavende jordmor har rådgivende funksjon i 
jordmorfaglige spørsmål 

ja  

Det må foreligge avklarte ansvarsforhold for 
ansvarshavende jordmor og for vakthavende lege i 
fødeseksjonen samt hvordan kommunikasjonslinjene 
mellom disse skal være. Ansvarsområde og 
myndighet skal være nedfelt skriftlig og kjent og 
akseptert av vedkommende som påtar seg/får et slikt 
ansvar 

ja Det finnes prosedyre om 
ansvarsfordeling og 
tilkallingsprosedyre 

Fødeseksjonen må ha et velfungerende 
varslingssystem for katastrofe keisersnitt, akutte 
keisersnitt, gjenopplivning av voksen/nyfødt og andre 
akutte situasjoner i avdelingen 

ja  
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Resusciteringsrom skal finnes i fødeseksjonen ja  
Nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer må 
være lett tilgjengelige, oppdaterte og implementerte i 
avdelingen 

ja  

Ha klare retningslinjer for hvordan den differensierte 
fødselsomsorgen skal foregå. Resultatene skal 
dokumenteres 

delvis Prosedyre for differensiering 
finnes. 
Det er vanskelig å ta ut resultat 
etter differensiering i PARTUS. 

Ha klare retningslinjer for behandling av alvorlige 
akutte komplikasjoner under fødsel som f.eks.; 
vanskelig skulderforløsning, blødning, fosterstress, 
operative forløsninger, preeklampsi, eklampsi etc. 
Øvelser bør loggføres med dato og oversikt over 
deltagere 

ja  

Ha klare retningslinjer for når lege skal tilkalles og 
informeres ved kompliserte fødsler 

ja Tilkallingsprosedyre finnes. 

Leger og jordmødre som har kortvarige vikariater må 
settes grundig inn i avdelingens rutiner og prosedyrer 
(veiledere), noe som må loggføres. 

delvis Mangler en del. Skriftlig info til 
gynekologene finnes, mailes til 
vikarer før de kommer. 
Loggføring mangler. 

Krav til bemanning og kompetanse Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentar 

Bemanningen ved fødeavdelingene må være 
tilstrekkelig for å ivareta forsvarlig overvåking og 
behandling samt etterkomme den faglige 
anbefalingen om tilstedeværende jordmor i aktiv fase 
av fødselen 

delvis Mangler ekstra jordmor på 
enkelte skift. Må planlegges. 
Kostnad 

Det bør være mulighet for tilkalling av jordmor i 
bakvakt der jordmor er alene 

nei Må planlegges. Kostnad 

Bemanningen for leger og jordmødre må være slik at 
det er tid til faglig fordypning, kvalitetsarbeid i 
avdelingen og opplæring av kolleger 

ja  

Fast ansatte spesialister må utgjøre hoveddelen av 
bemanningen ved fødeavdelinger 

ja 1 LIS og 3 av 4 
overlegestillinger besatt 

Vikarstafetter bør unngås ja  
Ved vikarbruk bør det benyttes faste vikarer ja Stort sett. 
Faste vikarer må forpliktes til å delta i nasjonale og 
regionale fagfora 

nei Viktigere at de fast ansatte får 
delta. 

Korttidsvikarer benyttes kun unntaksvis i kortere 
perioder 

ja  

Ansatte, herunder også vikarer, må kunne beherske 
norsk eller annet skandinavisk språk 

ja  

Vikarers kompetanse må kontrolleres ja Sekretær sjekker med 
autorisasjonskontoret og de fast 
ansatte sjekker ved første 
samtale med vikaren. 
Vikarjordmor og 
vikargynekolog arbeider med 
fast ansatt under vikariatet. 

Det må sikres tilstrekkelig opplæring og 
opplæringsprogram for nytilsatte, inkludert vikarer 

delvis Mangler en del. Det finnes 
ganske omfattende info på mail 
eller papir til gynekologvikarer. 
Opplæringsprogram ved Anne I 
Pedersen? 
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Samarbeidsløsninger og nettverksutvikling med 
nærliggende fødeinstitusjoner bør vurderes 

delvis Avventer arbeidet til regional 
gruppe 

Ved fødeavdelingene bør det stimuleres til forskning nei Men blir det rett prioritering? 
Fagutviklerne bør stimulere. 
Forskningsmidler finnes i 
Helgelandssykehuset 

Fosterovervåking og diagnostikk ved 
fødeavdelinger 

Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentar 

Skal kunne bruke trestetoskop   
Skal ha CTG med mulighet for elektronisk lagring av 
kurvene 

nei Det kjøpes nå inn et CTG 
apparat der kurvene lagres. 
Det mangler samordning med 
pasientjournalsystem. Men det 
finnes knapt utviklet. 

Skal ha mulighet for avansert fosterovervåking i form 
av enten ST - analyse, skalp pH eller laktat 

ja Laktat 

Bør kunne utføre syre–base-undersøkelse på 
navlestrengsblod etter fødsel 

ja  

Må foreta regelmessig undervisning og stille 
kompetansekrav til jordmødre og leger innen tolkning 
og bruk av ulike metoder for fosterovervåking 

ja  

Må kunne identifisere utviklingsavvik og 
viderehenvise disse til fostermedisinsk enhet. Bare 
godkjente enheter kan utføre fosterdiagnostikk. 

ja  

Må kunne utføre og tolke basale 
dopplerundersøkelser 

ja  

Må ha tilgang til bruk av ultralyd under fødsel ja  
Bør ha egne jordmødre med spesialkompetanse innen 
ultralyd 

ja  

Undervisning og praktisk trening Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentar 

Ukentlig internundervisning for leger og jordmødre 
(bør være obligatorisk), dvs. formelle møteplasser 

ja Undervisning 45 min ca 40 uker 
i året. 

Kasuistikkgjennomgang etter avvik og kompliserte 
fødsler felles for både leger og jordmødre 

delvis Mangler en del. Kan tas inn i 
internundervisningen 

Obligatorisk praktisk trening og teoretisk 
gjennomgang av akutte situasjoner på fødeavdelingen 
(blødninger, vanskelig skulderforløsning, operative 
forløsninger, gjenopplivning osv.) minimum to 
ganger pr. år. Oppmøte loggføres 

ja  

Eget opplæringsprogram for nyansatte og vikarer nei Må lages 
Hospitering for jordmødre og leger, obligatorisk for 
de som arbeider på mindre fødeavdelinger. 
Hospiteringen skal gi mengdetrening og 
kompetanseheving 

nei Plan må lages. Kostnad 

Det må avsettes tid til fagutvikling for alt 
helsepersonell i fødeavdelingene/kvinneklinikkene 

ja Planlegger at 
undervisningstimen skal in i 
turnusplanen for jordmødre 

En jordmor og en lege må ha ansvaret for 
fagutviklingen 

ja  

Det må være mulighet for faglig fordypning i form av 
møter, seminarer og kongresser 

delvis Midler til kurs bør økes noe. 
Kostnad 

Oppfølging av perinatalkomitéenes arbeid delvis Et trygt fødetilbud setter større 
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krav til perinatalkomitéenes 
arbeid. Minst en fra avdelingen 
må delta. Kostnad.  

Vaktordning og beredskap Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentar 

Det skal være etablert en forsvarlig vaktordning ja Firedelt overlegevakt. Den 
fjerde dekkes med vikar inntil 
den fjerde er rekruttert. 

Vakthavende gynekologspesialist skal være tilstede i 
avdelingen når det foreligger kjente risikofaktorer før 
og under fødsel, slik at keisersnitt kan utføres innen 
15 minutter. 

ja Fra 01.02.12 

Vaktordningene skal følge vanlige prinsipper, lov og 
avtaleverk, og fordeles likt blant avdelingens leger 
med unntak av de som kan påberope seg rett til fritak 
fra vakt i hht. overenskomsten mellom Spekter og 
Den norske legeforening 

ja Arbeidsplan er godkjent av alle 
og tillitsvalgte 

Vaktordningen skal som en hovedregel ikke være 
hyppigere enn firedelt. Unntak fra dette kan bare 
aksepteres i kortere perioder.  

ja  

Det må sikres et tilstrekkelig antall leger til ordningen 
slik at det er mulig å ta hensyn til behovet for regulert 
fravær i form av ferier, avpassering og tid til faglig 
oppdatering/fordypning, herunder avtalefestede 
permisjoner og kurs 

ja  

For fødeavdelinger der forekomsten av aktivt arbeid 
under vakt ikke krever det, kan hovedregelen være en 
ordning med hvilende vakt i hjemmet basert på en 
utrykningstid på inntil 30 min 

ja  

Det er viktig at det etableres et robust, kompetent 
miljø som oppebærer nødvendige faglige 
kvalifikasjoner samt framstår som 
rekrutteringsattraktivt, og at man derigjennom 
reduserer behovet for vikarstafetter 

ja Rekruttering er vanskelig. 

Fødeavdelingens behov for faglige støttefunksjoner 
må være sikret 

delvis Mangler en del. Bør etablere 
mer fast samarbeidsforum til 
NLSH. 

Anestesiavdelingen må ha vaktordninger for leger og 
sykepleiere som sikrer tjenester i samsvar med 
fødeavdelingens behov 

ja Mangler skriftlig prosedyre, men 
ordningen er innført. Må lages 
prosedyre i Docmap 

Barneavdelingen, dersom slik finnes, må ha en 
vaktordning for lege og sykepleiere som sikrer 
tjenester i samsvar med fødeavdelingens behov 

Ikke aktuelt  

Anestesipersonalet har sammen med jordmor og 
gynekologspesialist ansvaret for gjenopplivning av 
nyfødte, dersom sykehuset ikke har egen 
barneavdeling 

ja  

Anestesiavdelingen skal kunne tilby epidural under 
fødsel 

ja  

Klinisk kjemisk avdeling samt blodbank skal ha 
døgnvakt 

ja  

Tilgang til kvalifisert undersøkelse av barnet før 
hjemreise 

ja  

System for oppfølging av kravene Status nå, Kommentarer 



 72 

oppfylt 
ja/nei/delvis 

Helseforetaket har ansvaret for å lage et system slik at 
kvalitetskrav til fødselsomsorgen blir fulgt opp, både 
når det gjelder organisering og resultater 

delvis Må lage system for hva som skal 
rapporteres til ledelsen 

Det bør utarbeides spesifikke melderutiner innen 
fødselshjelp 

delvis Må lages prosedyre i Docmap 

 
 
7.4.2. Fødeavdelingen i Sandnessjøen 
 
Tabell 22:Oversikt over kvalitetskrav i veilederen og dagens status i forhold til disse ved fødeavdelingen i Sandnessjøen 
 
SANDNESSJØEN 
 
Krav til organisering og beredskap 

Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

 
Kommentar 
 

Ansvarshavende jordmor (koordinerende jordmor) ved hver 
vakt har ansvaret for organisering og oversikt over 
jordmødrenes arbeid i avdelingen og den interne 
organiseringen av pasientene (pasientflyten) 

ja  

Ansvarshavende jordmor har rådgivende funksjon i 
jordmorfaglige spørsmål 

ja  

Det må foreligge avklarte ansvarsforhold for ansvarshavende 
jordmor og for vakthavende lege i fødeseksjonen samt 
hvordan kommunikasjonslinjene mellom disse skal være. 
Ansvarsområde og myndighet skal være nedfelt skriftlig og 
kjent og akseptert av vedkommende som påtar seg/får et slikt 
ansvar 

ja  

Fødeseksjonen må ha et velfungerende varslingssystem for 
katastrofe keisersnitt, akutte keisersnitt, gjenopplivning av 
voksen/nyfødt og andre akutte situasjoner i avdelingen 

ja  

Resusciterings rom skal finnes i fødeseksjonen ja  
Nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer må være lett 
tilgjengelige, oppdaterte og implementerte i avdelingen 

ja  

Ha klare retningslinjer for hvordan den differensierte 
fødselsomsorgen skal foregå. Resultatene skal dokumenteres 

ja  

Ha klare retningslinjer for behandling av alvorlige akutte 
komplikasjoner under fødsel som f.eks.; vanskelig 
skulderforløsning, blødning, fosterstress, operative 
forløsninger, preeklampsi, eklampsi etc. Øvelser bør 
loggføres med dato og oversikt over deltagere 

ja  

Ha klare retningslinjer for når lege skal tilkalles og 
informeres ved kompliserte fødsler 

ja  

Leger og jordmødre som har kortvarige vikariater må settes 
grundig inn i avdelingens rutiner og prosedyrer (veiledere), 
noe som må loggføres. 

ja Det er ikke alltid det blir 
gjennomført med en 
gang de kommer, men 
underveis. 

Krav til bemanning og kompetanse Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentar 

Bemanningen ved fødeavdelingene må være tilstrekkelig for 
å ivareta forsvarlig overvåking og behandling samt 
etterkomme den faglige anbefalingen om tilstedeværende 
jordmor i aktiv fase av fødselen 

ja En ny jordmorstilling er 
lyst ut i tillegg til 3 til 
som er ledige. 

Det bør være mulighet for tilkalling av jordmor i bakvakt der ja Det er lagt inn i turnus 
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jordmor er alene 
Bemanningen for leger og jordmødre må være slik at det er 
tid til faglig fordypning, kvalitetsarbeid i avdelingen og 
opplæring av kolleger 

nei  

Fast ansatte spesialister må utgjøre hoveddelen av 
bemanningen ved fødeavdelinger 

ja  

Vikarstafetter bør unngås ja  
Ved vikarbruk bør det benyttes faste vikarer ja  
Faste vikarer må forpliktes til å delta i nasjonale og regionale 
fagfora 

nei  

Korttidsvikarer benyttes kun unntaksvis i kortere perioder ja  
Ansatte, herunder også vikarer, må kunne beherske norsk 
eller annet skandinavisk språk 

ja  

Vikarers kompetanse må kontrolleres ja  
Det må sikres tilstrekkelig opplæring og opplæringsprogram 
for nytilsatte, inkludert vikarer 

ja  

Samarbeidsløsninger og nettverksutvikling med nærliggende 
fødeinstitusjoner bør vurderes 

ja  

Ved fødeavdelingene bør det stimuleres til forskning nei  
Fosterovervåking og diagnostikk ved fødeavdelinger Status nå, 

oppfylt 
ja/nei/delvis 

Kommentar 

Skal kunne bruke trestetoskop ja  
Skal ha CTG med mulighet for elektronisk lagring av 
kurvene 

nei CTG skannes inn. 

Skal ha mulighet for avansert fosterovervåking i form av 
enten ST - analyse, skalp pH eller laktat 

ja Laktat 

Bør kunne utføre syre–base-undersøkelse på navlestrengsblod 
etter fødsel 

ja  

Må foreta regelmessig undervisning og stille kompetansekrav 
til jordmødre og leger innen tolkning og bruk av ulike 
metoder for fosterovervåking 

ja  

Må kunne identifisere utviklingsavvik og viderehenvise disse 
til fostermedisinsk enhet. Bare godkjente enheter kan utføre 
fosterdiagnostikk. 

ja  

Må kunne utføre og tolke basale dopplerundersøkelser ja  
Må ha tilgang til bruk av ultralyd under fødsel ja  
Bør ha egne jordmødre med spesialkompetanse innen ultralyd nei  
Undervisning og praktisk trening Status nå, 

oppfylt 
ja/nei/delvis 

Kommentar 

Ukentlig internundervisning for leger og jordmødre (bør være 
obligatorisk), dvs. formelle møteplasser 

ja  

Kasuistikkgjennomgang etter avvik og kompliserte fødsler 
felles for både leger og jordmødre 

ja  

Obligatorisk praktisk trening og teoretisk gjennomgang av 
akutte situasjoner på fødeavdelingen (blødninger, vanskelig 
skulderforløsning, operative forløsninger, gjenopplivning 
osv.) minimum to ganger pr. år. Oppmøte loggføres 

ja Har hatt en trening. 
Planlegger en før 
sommeren 

Eget opplæringsprogram for nyansatte og vikarer ja  
Hospitering for jordmødre og leger, obligatorisk for de som 
arbeider på mindre fødeavdelinger. Hospiteringen skal gi 
mengdetrening og kompetanseheving 

nei Ikke kommet i system. 
Mangler vikarer og 
penger. 

Det må avsettes tid til fagutvikling for alt helsepersonell i nei Tid til fordypning for 
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fødeavdelingene/kvinneklinikkene jordmor settes inn i 
turnus til høsten. 

En jordmor og en lege må ha ansvaret for fagutviklingen ja  
Det må være mulighet for faglig fordypning i form av møter, 
seminarer og kongresser 

ja De ansatte melder seg 
på faglige kurs og 
kongresser. Pr dags dato 
har det vært ok med 
finansiering av disse. 

Oppfølging av perinatalkomitéenes arbeid ja  
Vaktordning og beredskap Status nå, 

oppfylt 
ja/nei/delvis 

Kommentar 

Det skal være etablert en forsvarlig vaktordning ja  
Vakthavende gynekologspesialist skal være tilstede i 
avdelingen når det foreligger kjente risikofaktorer før og 
under fødsel, slik at keisersnitt kan utføres innen 15 minutter. 

ja  

Vaktordningene skal følge vanlige prinsipper, lov og 
avtaleverk, og fordeles likt blant avdelingens leger med 
unntak av de som kan påberope seg rett til fritak fra vakt i 
hht. overenskomsten mellom Spekter og Den norske 
legeforening 

ja  

Vaktordningen skal som en hovedregel ikke være hyppigere 
enn firedelt. Unntak fra dette kan bare aksepteres i kortere 
perioder.  

ja  

Det må sikres et tilstrekkelig antall leger til ordningen slik at 
det er mulig å ta hensyn til behovet for regulert fravær i form 
av ferier, avpassering og tid til faglig oppdatering/fordypning, 
herunder avtalefestede permisjoner og kurs 

ja  

For fødeavdelinger der forekomsten av aktivt arbeid under 
vakt ikke krever det, kan hovedregelen være en ordning med 
hvilende vakt i hjemmet basert på en utrykningstid på inntil 
30 min 

ja  

Det er viktig at det etableres et robust, kompetent miljø som 
oppebærer nødvendige faglige kvalifikasjoner samt framstår 
som rekrutteringsattraktivt, og at man derigjennom reduserer 
behovet for vikarstafetter 

ja - 

Fødeavdelingens behov for faglige støttefunksjoner må være 
sikret 

ja  

Anestesiavdelingen må ha vaktordninger for leger og 
sykepleiere som sikrer tjenester i samsvar med 
fødeavdelingens behov 

ja  

Barneavdelingen, dersom slik finnes, må ha en vaktordning 
for lege og sykepleiere som sikrer tjenester i samsvar med 
fødeavdelingens behov 

Ikke aktuelt Barnelege 5 dager i 
uken, men ikke i vakt. 

Anestesipersonalet har sammen med jordmor og 
gynekologspesialist ansvaret for gjenopplivning av nyfødte, 
dersom sykehuset ikke har egen barneavdeling 

ja  

Anestesiavdelingen skal kunne tilby epidural under fødsel ja  
Klinisk kjemisk avdeling samt blodbank skal ha døgnvakt ja  
Tilgang til kvalifisert undersøkelse av barnet før hjemreise ja  
System for oppfølging av kravene Status nå, 

oppfylt 
ja/nei/delvis 

Kommentarer 

Helseforetaket har ansvaret for å lage et system slik at 
kvalitetskrav til fødselsomsorgen blir fulgt opp, både når det 

delvis Må lage system for hva 
som skal rapporteres til 
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gjelder organisering og resultater ledelsen 
Det bør utarbeides spesifikke melderutiner innen fødselshjelp ja  
 
 
7.4.3. Fødestua i Mosjøen 
 
Tabell 23: Oversikt over kvalitetskrav i veilederen og dagens status i forhold til disse ved fødestua i Mosjøen 
 
MOSJØEN 
 
Krav i nasjonal veileder 

Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentar 

Avklart ledelse og ansvar ja Har ikke samme leder som 
fødeavdelingen. 

Regelmessig internundervisning, minst en gang hver 
andre måned. Undervisningen med tema og deltagere 
loggføres.  

ja  

Ferdighetstrening i akutte prosedyrer minst to ganger 
årlig. Det må etableres et samarbeid med kommunen slik 
at legevaktslege også omfattes av regelmessig trening 
knyttet til akutte hendelser.  

ja Legevaktslege er ikke 
involvert da sykehuset og 
derved fødestua  har 
anestesilege i vakt. 

Det skal foreligge en plan for vedlikehold av 
kompetanse, herunder også tilbud om 
videre/etterutdanningsplan for fødestuas ansatte, samt 
hospitering. 

ja Alle jordmødre har tilbud 
om hospitering 

Klare rutiner for tilkalling av personell ved ”akutte 
situasjoner”. Det må etableres gode rutiner for tilkalling 
av legevaktslege ved akutte tilstander.  

ja Fødestua har alarmknapp 
som varsler 
intensivavdelingen. 
Vakthavende anestesilege 
ringes inn. 

Ha tilsyn fra helseforetak ved gynekolog/fødselshjelper 
minst to ganger per år og av barnelege fra helseforetak 
minst en gang per år. Resultater evalueres og uklarheter 
vedrørende seleksjonskriterier/rutiner/drift skal tas opp. 

delvis Gynekologtilsyn er ok.  
Tilsyn ved barnelege 
mangler 

Både seleksjonskriterier og prosedyrer godkjennes av 
ansvarlig jordmor ved fødestua og faglig leder i 
helseforetaket, og revideres minst hvert tredje år eller når 
det er påkrevd. 

ja  

Registrering av aktiviteten ved fødestua skal 
dokumenteres fortløpende. Spesielt er det viktig med god 
dokumentasjon av alle fødsler og alle overflyttinger 
under og etter fødsel i fødestua. Fødestua skal ha samme 
system for elektronisk registrering av fødsler som finnes 
ved helseforetaket 

ja Fødestua bruker Partus. 
Overflyttinger registreres i 
egen bok. 

Ansvarlig jordmor på fødestua må melde til leder ved 
fødeavdelingen i helseforetaket dersom det oppstår 
uforutsette driftsproblemer. Skade/uhell/avvik skal 
meldes etter lovpålagte retningslinjer. 

delvis Alle er opplært i 
avviksmelding.  Det første 
har ikke vært vanlig 

Det må være en plan for sjekking av alt teknisk utstyr ved 
fødestua i tråd med forskrift for internkontroll. 

ja  

Jordmor på fødestue skal ha mulighet til tilkalling av rask 
hjelp fra en jordmor i bakvakt. 

ja  

En fødestue skal ha utstyr og prosedyrer for   
Resuscitering av akutt syk mor ja Trener AHLR. Har ikke 

egen resusciteringsutstyr for 
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voksen, er ikke nødvendig, 
tilkalle anestesiavdelingen. 

Resuscitering av nyfødt ja  
CTG- apparat ja  
Lysbehandling ja  
Hørselsscreening ja  
SaO2-screening ja  
Systematisk gjennomgang og vedlikehold av medisinsk - 
teknisk utstyr 

ja  

 Medikamenter i henhold til liste nei Under utarbeiding. 
Organisering av nyfødtundersøkelse i samarbeid med 
kvalifisert lege 

ja Ved anestesilege. 

System for oppfølging av kravene Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentarer 

Helseforetaket har ansvaret for å lage et system slik at 
kvalitetskrav til fødselsomsorgen blir fulgt opp, både når 
det gjelder organisering og resultater 

delvis Avventer forslag fra 
fagrådet i Helse Nord. 

Det bør utarbeides spesifikke melderutiner innen 
fødselshjelp 

delvis Melder til MFR. 
Avventer forslag fra 
fagrådet i Helse Nord. 

 
 
7.4.4. Fødestua i Brønnøysund  
 
Tabell 24: Oversikt over kvalitetskrav i veilederen og dagens status i forhold til disse ved fødestua i Brønnøysund 
 
Brønnøysund 
 
Krav i nasjonal veileder 

Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentar 

Avklart ledelse og ansvar delvis Fødestua i Brønnøysund er organisert 
sammen med fødeavdelinga i 
Sandnessjøen med felles sjef (ikke 
gynekolog eller jordmor). Margit 
Steinholt har det faglige ansvaret, 
men hun har ikke fast arbeid i 
Sandnessjøen. 

Regelmessig internundervisning, minst en gang 
hver andre måned. Undervisningen med tema og 
deltagere loggføres.  

ja  

Ferdighetstrening i akutte prosedyrer minst to 
ganger årlig. Det må etableres et samarbeid med 
kommunen slik at legevaktslege også omfattes 
av regelmessig trening knyttet til akutte 
hendelser.  

ja 4 ganger per år. 
Kommunelegene og 
ambulansepersonell innkalles 

Det skal foreligge en plan for vedlikehold av 
kompetanse, herunder også tilbud om 
videre/etterutdanningsplan for fødestuas ansatte, 
samt hospitering. 

ja  

Klare rutiner for tilkalling av personell ved 
”akutte situasjoner”. Det må etableres gode 
rutiner for tilkalling av legevaktslege ved akutte 
tilstander.  

ja  

Ha tilsyn fra helseforetak ved ja  
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gynekolog/fødselshjelper minst to ganger per år 
og av barnelege fra helseforetak minst en gang 
per år. Resultater evalueres og uklarheter 
vedrørende seleksjonskriterier/rutiner/drift skal 
tas opp. 
Både seleksjonskriterier og prosedyrer 
godkjennes av ansvarlig jordmor ved fødestua og 
faglig leder i helseforetaket, og revideres minst 
hvert tredje år eller når det er påkrevd. 

ja  

Registrering av aktiviteten ved fødestua skal 
dokumenteres fortløpende. Spesielt er det viktig 
med god dokumentasjon av alle fødsler og alle 
overflyttinger under og etter fødsel i fødestua. 
Fødestua skal ha samme system for elektronisk 
registrering av fødsler som finnes ved 
helseforetaket 

ja  

Ansvarlig jordmor på fødestua må melde til leder 
ved fødeavdelingen i helseforetaket dersom det 
oppstår uforutsette driftsproblemer. 
Skade/uhell/avvik skal meldes etter lovpålagte 
retningslinjer. 

delvis Avvikssystemer ok. Meldes egen 
avdelingssjef og ikke fødeavdelingen. 

Det må være en plan for sjekking av alt teknisk 
utstyr ved fødestua i tråd med forskrift for 
internkontroll. 

ja  

Jordmor på fødestue skal ha mulighet til 
tilkalling av rask hjelp fra en jordmor i bakvakt. 

delvis Delvis. En jordmor i 
svangerskapspermisjon. Det er avtalt 
med jordmor som har fri at hun kan 
tilkalles, hvis ikke overflyttes 
pasienten. 

En fødestue skal ha utstyr og prosedyrer for   
1. Resuscitering av akutt syk mor ja  
2. Resuscitering av nyfødt ja  
3. CTG- apparat ja  
4. Lysbehandling ja  
5. Hørselsscreening ja  
6. SaO2-screening ja  
7. Systematisk gjennomgang og vedlikehold 

av medisinsk - teknisk utstyr 
ja  

8.  Medikamenter i henhold til liste ja  
9. Organisering av nyfødtundersøkelse i 

samarbeid med kvalifisert lege 
ja  

System for oppfølging av kravene Status nå, 
oppfylt 

ja/nei/delvis 

Kommentarer 

Helseforetaket har ansvaret for å lage et system 
slik at kvalitetskrav til fødselsomsorgen blir fulgt 
opp, både når det gjelder organisering og 
resultater 

delvis Avventer forslag fra fagrådet i Helse 
Nord. 

Det bør utarbeides spesifikke melderutiner innen 
fødselshjelp 

delvis Melder til MFR. 
Avventer forslag fra fagrådet i Helse 
Nord. 
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8. HANDLINGSPLAN 
 
Dette kapittelet gir en oversikt over tiltak for å utvikle fødselsomsorgen i regionen i tråd med nye 
kvalitetskrav.  
 
Tabellen leses slik: i kolonne 1 gjengis tiltak for å oppfylle nye kvalitetskrav, enten det allerede 
er gjennomført, påbegynt eller planlagt. Kolonne 2 og 3 viser hvem som er ansvarlig for å 
gjennomføre tiltaket samt en frist for nå kravet skal være oppfylt. Der det ikke er angitt noe frist 
skal kravet være oppfylt inne utgangen av 2014. Kolonne 4 og 5 gir informasjon om hvorvidt 
iverksetting av tiltaket vil påføre økte kostnader, evt. En konkret sum, samt hvem som har 
ansvaret for å dekke kostnadene. 
 
Tabell 25: Tiltak for implementering av nye kvalitetskrav samt ansvar og økonomiske konsekvenser. 
 

Organisering i en differensiert, desentralisert fødselsomsorg 

Tiltak Ansvar Frist for oppfylling Økonomisk 
konsekvens 
kostnad i 
NOK 

Finansiering 

Finansiell opptrapping 
(detaljert beskrivelse 
kapittel 5.1.2) 

RHF og HF-
ene 

iverksatt for 2012  
under arbeid 2013 
budsjettprosess 2014 

2012: NOK 
20,3 mill. 
2013: NOK 
35 mill. 
2014: må 
vurderes 

RHF 

Sikre at 
keisersnittberedskapen i 
Lofoten utføres i tråd 
med kvalitetskrav 

NLSH Iverksatt og fortløpende 
oppfølging 

NOK 4 mill. RHF 

Utarbeide og ta i bruk 
felles seleksjonskriterier 

RHF 
v/fagråd 

Innført 01.03.12 NOK 3 mill. RHF 

Utarbeide 
informasjonsbrosjyre 
for differensiert 
fødetilbud 

RHF 
v/fagråd + 
HF 

01.07.12 Nei 
 

Ikke aktuelt 

Lage felles 
retningslinjer for 
håndtering av selekterte 
fødende 

RHF 
v/fagråd 

Gjennomført, Nei 
 

Ikke aktuelt 

Tilrettelegge for 
transport med fly av 
selekterte kvinner  

RHF 01.01.13 Nei 
 

Ikke aktuelt 

Etablere systemer basert 
på henvisningsrutiner 
som gir kvinnene i god 
tid for fødselen 
mulighet til å søke om 
fødeplass i forbindelse 
med rett til fritt 
sykehusvalg.  

UNN og 
NLSH 

01.10.12 Mulig 
indirekte 
kostnader 
pga økt 
ressursbruk 

NLSH 

Etablere system for å 
vurdere kapasiteten ved 
klinikken til enhver tid.  

UNN og 
NLSH 

01.10.12 Mulig 
indirekte 
kostnader 
pga økt 

NLSH 
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ressursbruk 
Sørge for at fødende og 
primærhelsetjeneste får 
informasjon om fritt 
sykehusvalg og evt. 
endrede 
henvisningsrutiner. 

UNN og 
NLSH 

01.10.12 Nei 
 

Ikke aktuelt 

Lage system for 
håndtering av selekterte 
gravide for opphold i 
nærheten av fødestedet 

HF Så snart som praktisk mulig 3 mill. RHF 

Inngå dialog med 
kommuner med mål om 
å få på plass 
organisering av 
fødestua i tråd med krav 
i veileder  

HF der det er 
aktuelt 

01.01.15 Usikker, 
avhengig av 
resultat 

Ikke avklart 

Lage system for 
ivaretagelse om krav til 
medisinsk attest for 
flyvning av nyfødte < 
48 timer 

HF Iverksatt Nei 
 

Ikke aktuelt 

Anskaffe utstyr i tråd 
med krav i veileder  

HF 01.01.15 Ja HF 

Bemanning 

Tiltak Ansvar Frist for oppfylling Økonomisk 
konsekvens 
kostnad i 
NOK 

Finansiering 

Tildeling av hjemler for 
jordmødre og 
gynekologer i henhold 
til økt behov 

RHF 01.01. 15 
For 2012 allerede tildelt, for 
2013 og 2014 planalgt 

2012: 6 mill 
2013: 18 
mill. 
2014: 
vurderes 

RHF 

Etablering av 
utdanningsprogram 
gynekologi og 
fødselshjelp 

RHF iverksatt 1,5 mill. 
årlig 

RHF 

Vurdere etablering av 
lokal 
rekrutteringsgruppe 

HF fortløpende Sannsynlig 
pga bruk av 
ressurser 

HF 

Tilrettelegge for 
fleksible tjenesteplaner 

HF fortløpende Nei 
 

Ikke aktuelt 

Tilrettelegge og 
stimulere til forskning 
ved fødeavdelinger 

HF fortløpende Nei 
 

Ikke aktuelt 

Søke godkjenning so 
utdanningsinstitusjon 
for fødeavdeling, 
dersom det ikke 
foreligger 

HF Så snart stabil 
overlegebemanning er på plass 

Nei 
 

Ikke aktuelt 

Bygge fagnettverk RHF ved 
utdanningspr
ogram 

iverksatt Nei Ikke aktuelt 
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Tilpasse 
utdanningsbehovet for 
jordmødre dagens 
behov 

RHF i 
samarbeid 
med HF – 
strategisk 
kompetansep
lan 

Etablert en gruppe som jobber 
med kartlegging 

Må 
avventes 

 

Vurdere lokale 
rekrutteringstiltak for 
jordmødre (for 
eksempel 
stipendordninger) 

HF Fortløpende Ja HF 

Sikre at leger kan delta i 
aktiviteter organisert 
gjennom 
utdanningsprogrammet  

HF Fortløpende Kan unngås 
ved god 
planlegging 

 

Vaktberedskap 

Tiltak Ansvar Frist for oppfylling Økonomisk 
konsekvens 
kostnad i 
NOK 

Finansiering 

Etablere vaktordning i 
tråd med kvalitetskrav 

HF 01.01.13 Ja HF 

Etablere ordning for 
tilstedeværelse av 
gynekolog og 
anestesipersonell jf. 
krav i veileder  

HF Etablert Sannsynlig HF 

Etablere 
bakvaktsordning for 
jordmor 

HF 01.01.13 Ja HF 

     

Kvalitetsarbeid 

Tiltak Ansvar Frist 

Økonomisk 
konsekvens 
kostnad i 

NOK 

Finansiering 

Opprette regional og 
lokale perinatalkomitéer 

RHF iverksatt NOK 1,5 RHF 

Organisere årlige 
regionale og lokale kurs 
i perinatalmedisin 

perinatalkom
itéene 

iverksatt Ja 
 

RHF + HF 

Følge opp den nasjonale 
PasOpp undersøkelsen 

HF Når resultatene foreligger 
fortløpende 

Nei 
 

Ikke aktuelt 

Lage regional 
brukerundersøkelse i 
samarbeid med 
kunnskapssenteret 

RHF 
v/fagråd 

 Nei 
 

Ikke aktuelt 

Utarbeide felles 
prosedyrer som sikrer 
ensartet håndtering i 
regionene 

RHF 
v/fagråd 

Fortløpende  Nei Ikke aktuelt 

Ta i bruk felles 
prosedyrer utarbeidet av 

Helseforetak
ene 

Fortløpende Nei Ikke aktuelt 
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fagrådet 
Samhandling 

Tiltak Ansvar Frist Økonomisk 
konsekvens 
kostnad i 
NOK 

Finansiering 

Inngå samarbeidsavtaler 
med kommunene i tråd 
med overordnet mal fra 
RHFet 

HF i 
samarbeid 
med 
kommuner 

01.07.12 Nei 
 

Ikke aktuelt 

Utarbeide fellesmal for 
avtale om følgetjeneste 
mellom helseforetak og 
kommune 

RHF Ferdigstilt februar 2012. Nei 
 

Ikke aktuelt 

Inngå avtaler med sine 
kommuner om 
følgetjeneste for 
fødende med lang 
reisevei til 
fødeinstitusjon 

HF 01.07.12 Ca 10 mill. RHF 

Utarbeide 
finansieringsordning for 
følgetjenesten 

RHF 01.07.12 Nei 
 

Ikke aktuelt 

Samarbeide med 
kommuner om 
jordmortjenester (kjøp 
av tjenester) 

HF Fortløpende Nei 
 

Ikke aktuelt 

Lage rutiner som sikrer 
møteplasser, 
informasjonsnei og 
kommunikasjonslinjer 
mellom forskjellige 
aktører 

HF 01.01.13 Nei 
 

Ikke aktuelt 

Undervisning og praktisk trening 

Tiltak Ansvar Frist Økonomisk 
konsekvens 
kostnad i 
NOK 

Finansiering 

Lage et system for 
hospitering i tråd med 
retningslinjer i 
tiltaksplanen 

HF  ja HF 

Implementere 
overordnete krav for 
obligatorisk praktisk 
trening og teoretisk 
gjennomgang av akutte 
situasjoner  

HF 01.01.13 Nei 
 

Ikke aktuelt 

Sikre at 
opplæringsprogrammer 
for nyansatte og vikarer 
er i tråd med 
overordnete krav 

HF 01.01.13 Nei 
 

Ikke aktuelt 



 82 

Felles regional 
undervisning for leger 

UNN i 
samarbeid 
med HF 
v/utdannings
program 

01.08.12 Nei 
 

Ikke aktuelt 

Utstyr og IT løsninger 

Tiltak Ansvar Frist Økonomisk 
konsekvens 
kostnad i 
NOK 

Finansiering 

Langsiktig løsning for 
fødejournal som er 
integrert i elektronisk 
pasientjournal 

RHF  Ja Ikke avklart 

Ha CTG med mulighet 
for elektronisk lagring 
av kurvene 

RHF/HF  Vil inngå i arbeidet med 
pasientjournal 

Ja RHF/HF 

System for oppfølging av kravene 

Tiltak Ansvar Frist Økonomisk 
konsekvens 
kostnad i 
NOK 

Finansiering 

Rullering av 
situasjonsrapport tre 
ganger årlig 

HF Starter opp jan 2013 Nei Ikke aktuelt 

Evaluering av status i 
regionene ved 
gjennomgang av 
situasjonsrapport fra 
HF-ene. 

RHF 
v/fagråd 

årlig Nei Ikke aktuelt 

Lage regionalt system 
for oppfølging av 
seleksjonskriterier 

HF v/fagråd, 
perinatal 
komité  

 Nei 
 

Ikke aktuelt 

Lage regionalt system 
for oppfølging av 
kvaliteten i 
fødselsomsorgen 
(kvalitetsindikatorer) 

HF v/fagråd, 
perinatal 
komité  

 Nei 
 

Ikke aktuelt 

 



 83 

9. REFERANSER 
 
Helse Nord RHF. (2010). Regional plan for svangerskaps-, fødsel og brselomsorg i Helse Nord - 
konsekvenser av foreslåtte kvalitetskrav. Helse Nord RHF. 
 
Helse Nord RHF. (2011). Styresak 31-2011: Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord- videre 
arbeid . Norge: Helse nord RHF. 
 
Helse Nord RHF. (2012). Styresak 7 - Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord - oppfølging av 
styresak 31-2011. Helse Nord RHF. 
 
Helsedirektoratet. (2010). Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen - IS-1877. Oslo: 
Helsedirektoratet. 

 

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/et-trygt-fodetilbud-kvalitetskrav-til-
fodselsomsorgen/Sider/default.aspx 

Helse og omsorgsdepartementet. (2009). Stortingsmelding 12 2008/2009 En gledelig begivenhet. 
Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Norsk gynekologisk forening. (2008). Veileder i Fødselshjelp 2008. Norsk gynekologisk 
forening. 
 

http://www.legeforeningen.no/id/131068.0 

Norsk gynekologisk forening. (2008/2009). Rapport: Status og utfordringer for faget fødselshjelp 
og kvinnesykdommer. Oslo. 
 
 
  

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/et-trygt-fodetilbud-kvalitetskrav-til-fodselsomsorgen/Sider/default.aspx�
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/et-trygt-fodetilbud-kvalitetskrav-til-fodselsomsorgen/Sider/default.aspx�
http://www.legeforeningen.no/id/131068.0�


 84 

10. VEDLEGG 
 
10.1. Vedlegg 1: Mandat til Regional fagråd i gynekologi og fødselshjelp 

 
Mandat  
 

 
Fagråd gynekologi og fødselshjelp 

 
Bakgrunn for fagrådet 

 
Styret i Helse Nord RHF har behandlet implementeringen av 
de nye nasjonale kvalitetskrav i styresak 31 – 2011 og vedtatt 
at det skal etableres et regionalt Fagråd for fødsels- og 
svangerskapsomsorg, som skal sikre samhandling i 
spesialisthelsetjenesten og samhandling mellom spesialist- og 
primærhelsetjenesten. 
 
Styrevedtak 7: 
”Det etableres et fagråd i gynekologi og fødselshjelp. Rådet 
skal definere felles retningslinjer ved implementering av 
kvalitetskrav som trenger avklaring på overordnet behov (jfr. 
oversikt i saksbehandlingen) og være adm. direktørs 
rådgivende organ i spørsmål som er viktig for å sikre en god 
svangerskaps- og fødselsomsorg.” 
 

 
Oppnevningsperiode 

 
Fagrådet oppnevnes for en periode på 2 år. Dette rådet har 
funksjonstid fra snarest til utgangen av 2013. 
 
Representanter kan gjenoppnevnes for en periode på 
ytterligere 2 år.  
 
Ved gjenoppnevning skal kontinuitet i rådet vektlegges med 
det er ønskelig med en viss utskifting hvert 2.år 
 

 
Fagrådsleders rolle og 
ansvar 

 
Fagrådets leder er oppnevnt av Helse Nord RHF. 
 
Fagrådets leder representerer fagrådet utad og er taleperson for 
det samlede rådet. Leder av rådet kan uttale seg fritt til media, 
men skal på forhånd informere Helse Nord RHF om saken.  
 
Leder har ansvar for at møtene gjennomføres i forhold til 
overordnet møtestruktur. 
 
Leder er i samarbeid med gruppeleder på SOLA (somatikk og 
laboratorietjenester i Helse Nord RHF) medansvarlig for at 
budsjettet til fagrådet holdes. 
 

 
Fagrådets oppgaver, rolle 
og ansvar 

 
Fagrådet skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord 
RHF i spørsmål av faglig art med relevans for 
behandlingskjeder både innad og på tvers av foretaksgrensene 
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Mandat  
 

 
Fagråd gynekologi og fødselshjelp 

og for oppgavefordeling mellom helseforetakene. Det skal gi 
råd om viktige faglige og strategiske veivalg i tjenesten, ut fra 
aktuelle situasjon for fagområdet og med utgangspunkt i 
regionale og nasjonale planer og vedtak, sette relevante saker 
på dagsorden. 
 
Fagrådet skal gi råd til fagdirektør knyttet til innspill fra øvrige 
regionale nettverk innen fagområdet. 
 
Fagrådet skal behandle saker på bestilling fra fagavdelingen i 
Helse Nord RHF. 
 
Rådet skal utrede saker som har interesse for alle 
helseforetakene og på forespørsel fra enkelte HF. Saker som 
ønskes belyst og som fremmes fra fagrådets medlemmer, 
fremmes tilfagrådets leder. Leder må på forhånd innhente 
godkjenning av fagdirektør i Helse Nord RHF før slike saker 
evt. behandles i fagrådet. 
 
Fagrådets medlemmer representerer organisasjonene de er 
oppnevnt av, både lokalt Helseforetak og Helse Nord som 
helhet. 
 

 
Fagrådets sammensetning 

 
Fagrådet skal være flerfaglig sammensatt og består av  

• Gynekolog (4 gynekologer – en fra hvert HF) 
• Jordmor (4 jordmødre – en fra hvert HF) 
• Barnelege  
• Representant fra primærhelsetjenesten  
• Brukerrepresentant  

 
Det skal være en geografisk representasjon slik at alle foretak 
og funksjonsnivå er representert. Fagrådet skal være 
sammensatt slik at de oppnevnte representanter ivaretar ulike 
funksjoner og nivå innenfor fagfeltet, samt at representantene 
har legitimitet i eget fagmiljø.   
 
Helse Nord RHF kan supplere rådet dersom det blir behov for 
utvidet kompetanse og erfaring innen faglige spesialfelt. 
 

 
Fagrådets sekretariat og 
ressurser 

 
Anca Heyd, spesialrådgiver/gynekolog 
anca.heyd@helse.nord.no 
tel: 75 51 29 81 
mob. 47 26 32 41 
Fagavdelingen, somatikk og laboratorietjenester 
 
Budsjett: 

mailto:anca.heyd@helse.nord.no�


 86 

 
Mandat  
 

 
Fagråd gynekologi og fødselshjelp 

Fagrådet har et budsjett på 100 000 kr. 
 
Budsjettet skal dekke reiser til møter for fagrådets medlemmer, 
evt. leie av møtelokaler og servering ved møter. 
 
Det er lagt opp til at fagrådet har 2-4 møter per år, men ved 
behov utvides møteplanen. 

 
Rammebetingelser som 
gjelder for fagrådet 
 

 
I de situasjoner hvor rådet har behov for kontakt med ledelsen 
i Helse Nord RHF kontakter rådets leder sekretariatet som 
oppretter kontakt.  
 

  
Overordnet møtestruktur 

 
2-4 møter årlig. Ved ekstraordinære situasjoner kan Helse 
Nord RHF innkalle rådet til møter. 
 

 
Evaluering av fagrådets 
virksomhet 

 
Kort årlig rapport fra fagrådet (disposisjon): 

• Antall møter/seminar og deltakelsen på disse 
• Saker til drøfting og vurdering 
• Oversikt over avgitte råd og uttalelser 

Denne sendes sekretariatet innen fastsatt tidsfrist. 
 
Evaluering av fagrådet og dets virksomhet bør utføres et år før 
utløp av oppnevningsperiode.  
 

 
Særskilt oppdrag for 
2011/2012 

 
Fagrådet skal ivareta koordinering og avklaring av 
kvalitetskrav som har overordnet betydning jfr. styresak 31 – 
2011. 
 
Fagrådet skal utarbeide forslag til 

• felles forståelse for seleksjonskriterier  
• system for oppfølging av kvalitetskravene/melderutiner  
• innhold i opplæringsprogram for nyansatte og vikarer  
• regionale retningslinjer for kasuistikk gjennomgang 

etter avvik og kompliserte fødsler felles for både leger 
og jordmødre 

• regionale retningslinjer for obligatorisk praktisk trening 
og teoretisk gjennomgang av akutte situasjoner på 
fødeavdelingen (blødninger, vanskelig 
skulderforløsning, operative forløsninger, 
gjenopplivning osv.)(hvem skal delta, hvor ofte, hvem 
har ansvaret etc.) 

• regionale retningslinjer for obligatorisk hospitering for 
både jordmødre og leger på alle institusjonsnivå (krav 
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Mandat  
 

 
Fagråd gynekologi og fødselshjelp 

til innhold, hvor ofte, hvor lenge etc.) 
• regional mal for pasientinformasjon jfr. krav i veileder 

”Et trygt fødetilbud” 
 

 
Dato og Initialer  
 

 
17.10.11 
Fagdirektør Jan Norum 
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10.2.  Vedlegg 2: Perinatalkomitéer i Helse Nord 

 
I stortingsmelding 12, ”En gledelig begivenhet - Om en sammenhengende svangerskaps-, 
fødsels- og barselomsorg” legger regjeringen vekt på følgende fem innsatsområder for å nå målet 
om at et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud innen svangerskaps-, fødsels- og 
barselomsorgen skal oppleves som en gledelig begivenhet både av gravide og fødende og hennes 
familie:  

• En helhetlig svangerskapsomsorg  
• Et trygt fødetilbud  
• Et familievennlig barseltilbud  
• Kvalitet i alle ledd  
• Et bredt brukerperspektiv  

 
For å styrke kvalitetsarbeidet som ledd i svangerskaps- og fødselsomsorgen har de regionale 
helseforetak fått i oppdrag å videreutvikle perinatalkomitéenes rolle.  
 
I Norge er det ca 60.000 fødsler per år. Norsk fødselsomsorg holder høy standard i internasjonal 
sammenheng. En fødsel er i utgangspunktet en fysiologisk prosess, men det står ikke i 
motsetning til at det kan oppstå dramatiske situasjoner som krever raske beslutninger og 
handling. Enkelte ganger skjer det svikt eller feil i overvåking og behandling 
av gravide og fødende, og det som er viktig er at fagmiljøene prøver å lære av dette. 
 
Nytten av perinatal audit er godt dokumentert og Norge har vært et foregangsland i denne 
sammenhengen. ”Perinatal audit” har vist seg å være til god hjelp for å evaluere, forbedre og lære 
av egne feil. Uheldige hendelser skal ha en læringseffekt for de ansatte 
slik at man kan avdekke systemfeil som bør rettes opp, og ikke fordele skyld blant involverte 
parter.  
 
Perinatalkomitéen skal være et viktig tiltak for å heve kunnskapen til alle som arbeider med 
svangerskapsomsorg og sikre og forbedre kvaliteten på perinatalomsorgen 
 
I Helse-Nord har det hittil vært perinatalkomitéer i enkelte helseforetak som har fungert i 
varierende grad.  
 
Helse Nord RHF velger å løse oppdraget med å styrke perinatalkomiteenes funksjon som 
kvalitetsfremmende tiltak ved å etablere et todelt system av perinatalkomitéer i regionen, slik det 
er foreslått i rapporten ”Et trygt fødetilbud – forslag til kvalitetskrav for fødeinstitusjoner”. 
 

• En regional perinatalkomité som har ansvar for at helseforetakene har fungerende lokale 
perinatalkomitéer og mottar rapporter fra disse komiteene. Regional komité arrangerer 
samlinger/kurs for målgruppen og er rådgivende instans for RHF med tanke på å få 
enhetlige rutiner og prosedyrer i regionen og for å sikre at virksomheten drives på 
enhetlig måte. Komiteen skal bidra til å identifisere perinatalmedisinske problemer og 
sørge for at man får enhetlig perinatalstatistikk i regionen. Den regionale komiteen bør ha 
2-3 møter årlig. Helse Nord RHF oppnevner leder for komiteen.  

 
• Den regionale perinatalkomiteen vil ha eget budsjett og sekretær ansatt i 50 % stilling. 

Utgiftene til komiteene vil være dekning av reiser for medlemmene til komiteenes møter, 
tilskudd til deltagelse ved de årlige perinataldagene og lignende faglige møter, samt 
eventuelle utgifter i forbindelse med perinatalkomiteenes kurs.  
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• To lokale komiteer i tilknytting til kvinneklinikkene i regionen (en for NLSH og 

Helgeland og en for UNN og Finnmark) som skal ivareta det kvalitetssikrende 
perspektivet og på bakgrunn av audit metode identifisere hendelser, lære av hendelser og 
fremme forslag for å forbedre våre tjenester.  

 
Komiteene skal være flerfaglig sammensatt og bør bestå av: 

• Seksjonsoverlege (eller tilsv.) fra de aktuelle fødeinstitusjoner  
• Jordmor ved de aktuelle fødeinstitusjoner 
• Seksjonsoverlege (eller tilsv.) fra de aktuelle barneavdelinger  
• Neonatalsykepleier  
• Kommunelege i hel eller delvis administrativ stilling  
• Allmennlege  
• Jordmor fra kommunehelsetjenesten  
• Patolog  

 
Komiteene kan ha 8-15 medlemmer. Det skal være en geografisk representasjon slik at alle 
fødesteder er representert. Komitémedlemmene foreslås av forrige komité og oppnevnes av de 
enkelte foretakene for en periode på 2 år. Komiteene konstituerer seg selv (leder, sekretær), og 
noen av medlemmene kan utgjøre en arbeidsgruppe. Komiteene bør utarbeide en årlig plan for 
sin virksomhet, herunder et budsjett. Planene legges fram for den regionale komiteen til 
godkjenning. 
 
Utgiftene til komiteene vil være dekning av reiser for medlemmene til komiteenes møter, 
tilskudd til deltagelse ved de årlige perinataldagene og lignende faglige møter, samt eventuelle 
utgifter i forbindelse med perinatalkomiteenes kurs.  
Prinsippet er at de som oppnevner deltagerne også er ansvarlig for at det allokeres nødvendige 
ressurser. Det vil si at helseforetakene dekker utgiftene til sine representanter til de lokale 
perinatalkomiteene.  
 
Mandat til den regionale komiteen:  
 
Perinatalkomiteen skal:  

• Utarbeide retningslinjer og opplegg for helseforetakenes rapportering av perinatale 
dødsfall. 

• Identifisere fokusområder innen svangerskaps- fødsels- og nyfødtomsorgen og utarbeide 
rapporter for disse. 

• Forslå forbedringer og virkemidler og overvåke implementering og virkninger av nye 
tiltak. 

• Fremme evt. forslag til organisatoriske forbedringer og oppgavefordeling på overordnet 
nivå overfor Helse Nord RHF. 

• Ha rådgivende funksjon i forhold til Helse Nord RHF i spørsmål om: 
o Kapasitet for fødselsomsorgen, funksjonsfordeling og langsiktige strategiske mål 
o Tiltak for bedre logistikk og pasientforløp både innen og mellom 

helseforetak/sykehus og i forhold til kommunehelsetjenesten 
o Foreslå tiltak innen undervisning og forskning 

• Bidra med formidling av tiltak og erfaringer i helseforetakene som har overføringsverdi 
• Arrangere /bidra til lokale og regionale kurs/konferanser innen fagområdet 
• Fastsette kriterier for audit-hendelser 
• Koordinere arbeidet i de lokale komiteene og bistå de lokale komiteene med kurs etc.  
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• Godkjenne planene for de lokale komiteene  
 
Komiteen tar opp saker på eget initiativ eller etter henvendelse fra andre HF og RHF, og 
bestemmer møtefrekvens etter behov. Saker av generell faglig eller organisatorisk art fremmes 
videre for behandling i Helse Nord RHF via ansvarlig saksbehandler for området i 
fagavdelingen. 
  
Følgende kandidater er foreslått av helseforetakene og oppnevnt i den Regionale 
perinatalkomiteen. 
 
Regional perinatalkomité
 

  

Claus Klingenberg overlege Barneavdelingen   UNN Tromsø  leder  
Jan Holt  overlege Nyfødtintensiv   NLSH Bodø  
Suzana Rosic  overlege Fødeavdelingen   Helse Finnmark, Kirkenes 
Ann-Åse Baustad jordmor Fødestua i Brønnøysund   HLSH Sandnessjøen 
Anca Heyd  konstituert faggruppeleder   Helse Nord RHF 
Sekretær  stilling utlyst, ikke ansatt noe foreløpig 
 
I tillegg er det oppnevnt følgende lokale Perinatalkomitéer. 
 
Lokal perinatalkomité nord

 

 med ansvar for UNN HF og Helse Finnmark HF (oppnevnt av 
UNN): 

Claus Klingenberg overlege Barneavdelingen   UNN Tromsø  leder  
Martin Grønberg seksjonsoverlege Kvinneklinikk   UNN Tromsø 
Kari Fiske  avdelingsjordmor Fødeavdelingen   UNN Narvik 
Hans Krogstad overlege Fødeavdelingen   UNN Harstad 
Tor-Arne Hanssen overlege Patologisk avdeling   UNN Tromsø 
Sissel Landseth fagleder/jordmor fødestua Lenvik  UNN Midt-Troms 
Mona Mørkved avdelingssykepleier Nyfødt Intensiv  UNN Tromsø 
Pal Ivan  barnelege Barneavdeling    Helse Finnmark Hammerfest 
Suzana Rosic  overlege Fødeavdelingen    Helse Finnmark Kirkenes 
Frode Øvrejord kommuneoverlege    Alta kommune 
Outi Outero  kommunejordmor    Vadsø kommune 
 
Lokal perinatalkomité sør

 

 med ansvar for NLSH HF og Helgelandssykehuset HF (allerede 
bestående perintalkomite oppnevnt av NLSH): 

Ingebjørg Fagerli seksjonsoverlege Nyfødtintensiv  NLSH Bodø 
Ricardo Laurini prof. dr med Enhet for patologi   NLSH Bodø 
Bjørn Holdø  avd. overlege Kvinneklinikken  NLSH Bodø 
Beate Bjørnbakk neonatalsykepleier Nyfødtintensiv  NLSH Bodø 
Ann-Åse Baustad jordmor Fødestua i Brønnøysund  HLSH Sandnessjøen 
Bente Hjelseth overlege Fødeavdelingen   HLSH Mo i Rana 
Britt Aina Sundbø enhetsleder, jordmor Fødeavdelingen NLSH Stokmarknes 
Ingar Vold  allmennpraktiserende lege   Stamsund 
Jan Holt  overlege Nyfødtintensiv   NLSH Bodø  leder 
 
De lokale komiteer skal ivareta det kvalitetssikrende perspektivet og på bakgrunn av audit 
metode identifisere hendelser, lære av hendelser og fremme forslag for å forbedre våre tjenester.  
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Komiteene konstituerer seg selv (leder, sekretær), og noen av medlemmene kan utgjøre en 
arbeidsgruppe. Komiteene bør utarbeide en årlig plan for sin virksomhet, herunder et budsjett. 
Planene legges fram for den regionale komiteen til godkjenning. 
 
Utgiftene til komiteene vil være dekning av reiser for medlemmene til komiteenes møter, 
tilskudd til deltagelse ved de årlige perinataldagene og lignende faglige møter, samt eventuelle 
utgifter i forbindelse med perinatalkomiteenes kurs. Prinsippet er at de som oppnevner deltagerne 
også er ansvarlig for at det allokeres nødvendige ressurser. Det vil si at helseforetakene dekker 
utgiftene til sine representanter til de lokale perinatalkomiteene.  
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10.3. Vedlegg 3: Seleksjonskriterier i Helse Nord 

Hensikt 
Helsedepartementet har vedtatt seleksjonskriterier for fødselsomsorg som er felt ned i 
Helsedirektoratets veileder ”Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav til fødselsomsorgen”. Kravene er 
gjeldende for hele Helse Norge.  
 
I veilederen ”Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav for fødeinstitusjoner” legges vekt på at 
implementering av kvalitetskravene skal tilpasses lokale og geografiske forhold. For 
seleksjonskriteriene er det slik at noen er formulert på en måte som gjør det tydelig at det ikke er 
rom for fortolkninger, mens det for noen andre er valgt formuleringer hvor de gis rom for lokale 
tilpasninger. 
 
Denne prosedyren beskriver gjeldende seleksjonskriterier med presiseringer som er utarbeidet av 
et omforent fagråd i gynekologi og fødselshjelp i Helse Nord. Vurderinger og evt. endringer i 
forhold til kriteriene slik de er formulert i veilederen er utelukkende gjort på bakgrunn av 
medisinsk forsvarlighet og trygghet for pasienten og ikke med utgangspunkt i dagens situasjon, 
evt. utfordringer eller ”ønsker” fra fagmiljøet. 
 
Omfang 
Alle fødeinstitusjoner i Helse Nord. 
Jordmødre, leger og andre yrkesgrupper som håndterer gravide, fødende og nyfødte barn. 
 
Seleksjonskriteriene gjelder elektiv virksomhet. ØHJ situasjoner vurderes individuelt. 
 
Det er kun tatt stilling til faglige krav og vurderinger og medisinsk indikasjon for seleksjon. Krav 
til organisering og utstyr vil inngå i arbeidet med tiltaksplan for fødselsomsorg. 
 
Grunnlagsinformasjon 
Evt. lokale tilpasninger må komme i tillegg til beskrevne seleksjonskriterier. 
 
Evt. avvik skal begrunnes og dokumenteres nøye og gjøres i samråd med ansvarlig 
fødeavdeling/kvinneklinikk. 
 
Kvinneklinikker og tilhørende fødeavdelinger/fødestuer må lage prosedyrer som avklarer 
ansvarsforhold og kommunikasjon i de tilfeller hvor det er lagt opp til individuell vurdering. Når 
det er foretatt individuelle vurdering skal dette dokumenteres.  
 
Fødeavdelingen i Hammerfest inntar en særstilling i regionen da den er den eneste med 
barneavdeling og dessuten også har nyfødt intensiv senger. Derfor mener fagrådet at det er 
medisinsk forsvarlig at fødeavdelingen ivaretar noen oppgaver som eller ivaretas av 
kvinneklinikker. Allikevel kan ikke fødeavdelingen likestilles med en kvinneklinikk da det blant 
annet ikke er tilstedevakt av barnelege og det mangler en del spisskompetanse som det stilles 
krav om på kvinneklinikkene. Derfor betyr seleksjonskriteriene slik de er presentert i vedlagte 
dokument en innskjerping og vil føre til en del overflytting av pasienter fra Hammerfest til UNN. 
Kriteriene for hvilke oppgaver som ivaretas på fødeavdelingen i Hammerfest er fastsatt i tett 
samarbeid med gynekolog- og barnelegemiljøene i Hammerfest og Tromsø og er i den formen de 
foreligger i vedlagte dokumenter godkjent av et omforent fagråd. 
 
Fritt sykehusvalg 
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Kvinnen kan selv velge på hvilken fødeinstitusjon hun ønsker å føde, så fremt denne 
institusjonen tilbyr tjenester på det nivået kvinnen er henvist til. 
 
 
Arbeidsbeskrivelse 
Seleksjon gjøres ved første kontroll og revurderes fortløpende.  
 
Vurdering vedrørende planlagt fødested gjøres rutinemessig tre ganger i løpet av svangerskapet, 
utover det avhengig av behov eller endrede forhold. 
 
Vurdering i svangerskapet gjøres:  

• 1.trimester – primærhelsetjeneste 
• Screening 18 uker – spesialisthelsetjeneste 
• Uke 35/36: avhengig av hvem som følger pasienten 

 
Informasjon om seleksjonskriterier for valg av fødested bør gis til den gravide tidlig i 
svangerskapet, gjerne ved første kontroll. 
 
Felles mal for vurdering seleksjon planlegges implementert både i primærhelsetjeneste og i 
spesialisthelsetjenesten. Det er ønskelig å bruke PARTUS-systemet som alle fødeinstitusjonene 
allerede har tilgang til. Primærhelsetjenesten har ikke tilgang til PARTUS elektronisk, det er 
derfor nødvendig med en papirløsning inntil videre. Skjemaet som er utarbeidet av fagrådet (etter 
PARTUS) bør følge pasienten gjennom hele svangerskapet sammen med helsekortet.  
 
 
Fødestuer 
Fødestue er et fødetilbud til friske kvinner med et normalt svangerskap som ønsker å føde 
der.  
 
Gravide må være forberedt på overflytting til sykehus dersom komplikasjoner oppstår før/under 
eller etter fødsel. 
 
Kvinner som kan føde på fødestuer 
 Friske flergangsfødende  
 Friske førstegangsfødende ≤ 35 år 
 Et normalt svangerskap 
 Bærer et foster i hodeleie 
 Ingen kjente sykdommer som kan medføre komplikasjoner 
 Tidligere normale svangerskap og fødsler 
 Fødselen starter spontant mellom fullgåtte svangerskapsuker 36 +0 og 41 +3 dager. 

Kontroll av den gravide etter uke 41 +3 kan gjøres på fødestue v/jordmor så fremt det 
finnes CTG og ultralydkompetanse 

 Fødselen er definert som lavrisiko når riene starter og er fortsatt normal frem til etter 
barnets fødsel  

 Kvinner som tidligere har vært forløst med tang/vakuum og hvor det ikke forventes 
gjentagelsesrisiko kan føde på fødestue etter individuell vurdering i dialog med ansvarlig 
fødeavdeling/kvinneklinikk 
 

Kvinner som bør 
Kvinner med følgende tilstander skal som hovedregel henvises til fødeavdeling eller 

føde på fødeavdeling/kvinneklinikk  

kvinneklinikk, men kan etter spesiell vurdering i samarbeid med fødeavdeling eller 
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kvinneklinikk føde på fødestue: 
 Tenåringsgravide < 18 år 
 Moderat overvekt, pregravid BMI > 27. Kvinner med pregravid BMI mellom 27 og 30 kan 

føde på fødestue etter individuell vurdering i dialog med ansvarlig 
fødeavdeling/kvinneklinikk 

 Uspesifikke forhold som psykiske eller psykososiale problemstillinger 
 Pasienter med tidligere sectio anbefales ikke fødsel på fødestue selv om de har født 

normalt etterpå. 
 
Jordmor kan anbefale sykehusfødsel ut fra en helhetsvurdering uten nødvendigvis å vise til 
nevnte kriterier. Spesiell aktsomhet skal vises hvis mor er storrøyker eller har født >4 barn før. 
 
 
Overflytting fra fødestuer 
Fødestuer vil i gitte situasjoner overflytte kvinner til en fødeavdeling eller kvinneklinikk. Det 
vil vanligvis være behov for kompetent ledsager under syketransporten, både før og etter 
fødsel. 
 

 Fostervannsavgang > 24 timer uten etablerte rier 
Indikasjoner for overflytting under eller i forbindelse med fødsel 

 Avvikende leie/presentasjon av foster 
 Høytstående hode til tross for gode rier 
 Misfarget fostervann tidlig i fødselsforløpet 
 Rikelig/unormal blødning 
 Behov for fosterovervåkning ved truende føtal asfyksi eller annen usikkerhet vedrørende 

fosterhjertelyden 
 Vurdert behov for følgende medikamentell smertelindring: 

o parenterale opiater  
• parenteral smertelindring skal som regel ikke brukes på fødestue 

men kan under gitte forutsetninger brukes i henhold til lokale 
rutiner 

o epiduralbedøvelse  
o spinalbedøvelse  

 Vurdert behov for medikamentell stimulering av rier 
o Stimulering på fødestue kan vurderes dersom hodet står på bekkenbunn og det 

ikke er mistanke om dystoci – ved tvil konsulteres ansvarlig 
fødeavdeling/kvinneklinikk 

 Protrahert forløp 
o Hovedregel er at man ikke skal gjøre amniotomi tidlig i åpningsfasen på fødestue. 

Avvik skal begrunnes og dokumenteres. 
o Ved tvil skal ansvarlig fødeavdeling/kvinneklinikk konsulteres 

 

 Fastsittende placenta, med eller uten blødning 
Indikasjoner for overflytting etter fødselen – kvinnen 

 Sfinkterruptur grad III og IV, dype vaginal-/perinealrifter, cervixruptur 
 Unormal etterbyrdsblødning, atoni eller blødning fra rifter 
 Andre indikasjoner 

 
Indikasjoner for overflytting – nyfødt 



 95 

 Mistenkt sykdom hos nyfødt 
 Respirasjonsproblemer 
 Misdannelser, skade eller fraktur 
 Gulsott 

o Fysiologisk gulsott kan behandles på fødestue i samarbeid med tilhørende 
barneavdeling under forutsetning at utstyr for både diagnostikk og behandling er 
tilgjengelig og oppdatert  

 Andre indikasjoner 
 

 
Fødeavdelinger 
Fødeavdelinger skal ta hånd om kvinner med pasienter med moderat risiko tilpasset avdelingens 
kompetanse. 
 
Kvinner som kan føde på fødeavdeling 
Kvinner med følgende risikofaktorer kan føde på fødeavdeling, eller et høyere nivå, under 
forutsetning av nødvendig kompetanse i avdelingen 
 Hypertensiv sykdom, mild og moderat preeklampsi 

o Alvorlig preeklampsi forløses lokalt etter individuell vurdering  
 Overvektige pasienter, Pregravid BMI> 30 og < 35) 

o Pasienter med Pregravid BMImellom 35 og 40 kan forløses på fødeavdeling etter 
individuell vurdering i dialog med ansvarlig kvinneklinikk 

 Undervektige pasienter Pregravid BMI< 19) 
 Estimert fostervekt > 4500 g 
 Trombofilier med moderat risiko 
 Tidligere alvorlig komplikasjon under svangerskap eller fødsel 
 Induksjoner 
 Kvinner som er omskåret med antatt behov for legekompetanse 
 Førstegangsfødende > 35 år 
 Svangerskap ≥41 +4 
 Pasienter som har kjent mindre liv over flere dager 
 Langvarig vannavgang > 24 timer  
 Kostregulert diabetes, velregulert 
 Preterm fødsel ≥35 + 0 dager   

o Antatt friske premature uten kompliserende faktorer (veksthemning2

 Epilepsi uten anfall i svangerskapet evt. i dialog med kvinneklinikk  

, 
tvillinger/flerlinger, alvorlig preeklampsi eller annen patologi) mellom fullgått uke 
32 og 35 kan forløses på fødeavdelingen i Hammerfest 

 Tvillingfødsler 
o Planlagt elektiv keisersnitt ved termin 
o Tvillinger > 36 uker uten veksthemning3 og 
o Tvillinger > 35 uker kan forløses på fødeavdelingen i Hammerfest 

planlagt forløsning med keisersnitt 

 
Følgende fødsler bør
 Oligohydramnion

 foregå i sykehus med barneavdeling 
4

                                                 
2 < 2,5 percentil nivå eller > 22 % avvik 

 

 
3 < 2,5 percentil nivå eller > 22 % avvik 
 
4AFI ≤ 5 eller dypeste lomme ≤ 2 cm 
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o Oligohydramnion5

 Polyhydramnion

 > 35 uker kan føde på fødeavdeling uten barneavdeling etter 
individuell vurdering 

6

 Planlagt vaginal fødsel etter tidligere operasjon på livmoren (individuell vurdering av de 
som har født vaginalt etter tidligere keisersnitt) 

 

o Kan føde på fødeavdeling uten barneavdeling under forutsetning at de håndteres 
som risikofødende og relevant personell er tilstede. Ved behov for induksjon 
gjøres individuell vurdering i dialog med kvinneklinikk/ fødeavdelingen i 
Hammerfest. 

 Kvinner med dårlig regulert kostregulert diabetes 
 Insulinkrevende diabetes > fullgått uke 35 og uten organkomplikasjoner kan føde på 

fødeavdeling i Hammerfest 
 
 
Kvinneklinikker 
Kvinneklinikkene er de største fødeinstitusjonene med tilgang til spesialkompetanse innen 
fødselshjelp. De skal kunne ivareta både de normalt fødende og de med stor risiko for 
komplikasjoner, dvs. fødsler der den fødende har kjente risikofaktorer. 
 
Pasienter med følgende risikofaktorer skal føde på kvinneklinikk 
 Diabetes mellitus (insulinkrevende) 

o > 35 uker uten kompliserende faktorer kan forløses på fødeavdeling i 
Hammerfest, ved tvil i dialog med barneavdelingen i Tromsø 

 Dårlig regulert kostregulert diabetes, kan også forløses på fødeavdeling i Hammerfest 
 Preeklampsi (alvorlig) 

o Kan forløses på fødeavdeling etter individuell vurdering evt. i dialog med 
kvinneklinikken ved gestasjonsalder > 35 uker 

 Foster med påvist utviklingsavvik (med behov for intervensjon kort tid etter fødsel) 
 Veksthemning7

o < 35 uker skal forløses på kvinneklinikk 
 

o > 35 uker kan forløses på fødeavdelingen i Hammerfest 
o > 37 uker uten tilleggssykdommer kan forløses på fødeavdeling etter individuell 

vurdering i dialog med ansvarlig kvinneklinikk 
 Flerlinger/vaginale tvillingfødsler 

o > tvillinger 35 uker kan forløses på fødeavdelingen i Hammerfest 
 Vaginale setefødsler og ytre vending selekteres til kvinneklinikk eller fødeavdeling i 

Hammerfest. Fødeavdelinger kan ha elektive keisersnitt der indikasjon for dette er i tråd 
med nasjonale retningslinjer 

 Immunisering med betydning for barnet 
 Alvorlig hjerte/kar/lunge/nyre eller alvorlige revmatiske sykdommer eller kollagenoser 

hos mor eller andre alvorlige sykdommer hos mor 
 Tidligere født barn med alvorlig GBS infeksjon 

o Kan forløses i fødeavdeling i Hammerfest 
 Rusmiddelbruk under svangerskap 

o kan forløses på fødeavdeling i Hammerfest etter individuell vurdering i dialog 
med ansvarlig kvinneklinikk 

 Gravide under LAR-behandling 

                                                 
5AFI ≤ 5 eller dypeste lomme ≤ 2 cm 
6 AFI > 25 eller dypeste lomme > 8 cm 
7 < 2,5 percentil nivå eller > 22 % avvik 
 



 97 

 HIV 
 Trombofili med stor risiko for trombose eller tilstander med blødningsrisiko 
 Pregravid BMI>40  

o Pregravid BMI> 35 hos flergangsfødende med tidligere normale fødsler kan 
vurderes for fødsel på fødeavdeling 

o Pregravid BMI>35 og <40 hos førstegangsfødende kan forløses i fødeavdeling 
etter individuell vurdering 

 Thyreoideasykdommer hos mor med TRAS antistoff 
 Placenta praevia 
 Preterm fødsel < uke 35+0 dager  

o Preterm fødsel ≥ 35 + 0 dager kan forløses ved fødeavdeling uten barneavdeling  
o Friske premature uten kompliserende faktorer (veksthemning8

 

, alvorlig 
preeklampsi eller annen patologi) mellom fullgått uke 32 og 35 kan forløses på 
fødeavdelingen i Hammerfest 

 
Eksterne referanser 
IS 1877 – Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav til fødselsomsorgen, 
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/et-trygt-fodetilbud-kvalitetskrav-til-
fodselsomsorgen/Sider/default.aspx 
 
Veileder i Fødselshjelp 2008, http://www.legeforeningen.no/id/131068.0 
 
 
 
  

                                                 
8 < 2,5 percentil nivå eller > 22 % avvik 
 

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/et-trygt-fodetilbud-kvalitetskrav-til-fodselsomsorgen/Sider/default.aspx�
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/et-trygt-fodetilbud-kvalitetskrav-til-fodselsomsorgen/Sider/default.aspx�
http://www.legeforeningen.no/id/131068.0�
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Seleksjon til fødested 
 
 

Para: __________  TUL: ____/ ____/ ____ 
  
Høyde: _________  Pregravid vekt: ______  
Pregravid BMI: _______ 
____Vekt

 

_____ 
Høyde x Høyde 

 
EGNETHET FOR FØDSEL VED FØDESTUE, FØDEAVDELING ELLER KVINNEKLINIKK 
 Fødestue Fødeavdeling Kvinneklinikk Fødested Dato Sign 

Vurdering 1. trimester       
Vurdering rutineultralyd       
Vurdering 36 uker       
Vurdering ved innkomst i 
fødsel 

      

Evt. endret status før fødsel       
Utenom tidspunkt angitt over       
 
 
ÅRSAK TIL VALG AV FØDESTED 
 1.trimester Rutine-

ultralyd 
36 uker Endret 

status 
1 Avvikende leie     
2 BMI > 30     
3 Eldre førstegangsfødende ( > 40 år)      
4 Flerlinger     
O5 Induksjon av fødsel     
6 Jordmor mener kvinnen ikke egner seg for lavrisiko     
7 Komplikasjoner i aktuelt  
svangerskap (vekstretardasjon, preeklampsi etc.) 

    

8 Kronisk sykdom hos mor (diabetes, epilepsi, etc.)     
9 Langvarig vannavgang (>24 t) uten etablert fødsel     
10 Misfarget fostervann     
11 Overtid ( >=294 dager)     
12 Patologisk/ avvikende CTG     
13 Preterm fødsel ( <=259 dager)     
14 Primært ønske om epidural     
15 Tidligere komplisert fødsel     
16 Tidligere sectio/ operasjon i uterus     
17 Fritt sykehusvalg9       
18 Annet, beskriv nedenfor…     
 
Beskriv med ord hvis årsaken til valg av fødested ikke klart fremgår av listen over: 
 
 
 
  

                                                 
9 Kvinnen kan velge selv hvor hun ønsker å føde såfremt fødeinstitusjonen tilbyr tjenester på det nivået hun er 
henvist til 

Personalia (klistrelapp) 

Fødeprotokollnr. 
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_________________________________________________________________________________________________ 
FYLLES UT HVIS DEN FØDENDE ENDRER STATUS UNDER
Dato og tidspunkt for endring: __________________________  Sign: _________________________ 

 FØDSEL 

Kryss 
av 

Årsak 

 Sterkt misfarget fostervann 
 Behov for ristimulering med oxytocin under åpningstiden 
 Føtal distress (bradycardi, tachycardi) 
 Protrahert fødselsforløp i åpningsfasen 
 Langsom fremgang i utdrivningsfasen 
 Unormal blødning > 500ml 
 Behov for mer smertelindring (epidural) 
 Infeksjonstegn hos mor 
 Annet, beskriv med ord hvis årsaken til endret status under fødsel ikke klart fremgår av listen over: 

  
 

 
 
ANGI VED ENDRET STATUS 
Mormunnsåpning (cm)        
Antall timer kvinnen har vært i aktiv fødsel        
Antall minutter kvinnen har vært i aktiv utdriving       
(kun ved endring under utdrivingsfasen) 
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10.4. Vedlegg 4: Informasjon til fødende 
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10.5. Vedlegg 5: Mal for avtale om følgetjeneste 

 
Tjenesteavtale nr 8 - Delavtale - Avtale om følgetjeneste for gravide med lang 
reisevei til fødeinstitusjon 
 
1. Parter 
 
Avtalen er inngått mellom XX kommune og XX helseforetak. 
 
2. Bakgrunn 
 
Ansvaret for følgetjenesten og nødvendig beredskap for gravide og fødende ble overført til 
regionale helseforetak 1. januar 2010. Ansvaret for transporten knyttet til følgetjenesten ligger 
allerede på de regionale helseforetakene på lik linje med ansvar for annen syketransport inklusiv 
ambulansetjeneste.  
 
Fra 1. januar 2012 overføres finansieringsansvaret for kvalifisert ledsagelse ved jordmor og lege 
fra folketrygden til regionale helseforetak. 
 
Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5 første avsnitt nr. 
8.  
 
Avtalen er slik at den kan inngå i lovpålagt tjenesteavtale (nr 8) – samarbeid om 
jordmortjenester. 
 
3. Formål  
Formålet med denne avtalen er å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver 
vedrørende følgetjeneste til gravide med lang reisevei til fødeinstitusjon.  
 
 
4. Omfang/innhold 
Samarbeidet omfatter følgetjeneste og beredskap i sammenheng med følgetjeneste.  
 
Følgetjeneste

 

 er vurdering av gravide/kvinner i fødsel av kvalifisert helsepersonell, og at den 
gravide/fødende får følge av kvalifisert helsepersonell til fødestedet, når det er vurdert som 
nødvendig.  

Med beredskap 

 

i sammenheng med følgetjenesten menes forsvarlig organisering av 
vaktberedskap for vurdering av behov for og assistanse av kvalifisert helsepersonell i forbindelse 
med fødsel. I St.meld. nr.12 (2008 – 2009) er det lagt til grunn en rett til følgetjeneste for 
fødende med veiledende grense på halvannen times reisevei til fødested når det er behov for en 
slik tjeneste. 

 
Faglige krav 

• Det skal være beredskap for følgetjeneste der reisetid til fødeavdeling overstiger 1,5 
time.  

• Behovet for følgetjeneste skal vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle (jfr st.mld 12) 
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• Det skal være kompetanse til å ivareta transportfødsler og den fødendes behov for 
trygghet 

• Det skal etableres et system for å vurdere den gravide ved akutte problemstillinger og 
avgjøre hvem som har behov for følge 

 
Kompetanse 

• Følgetjeneste omfatter jordmor og/eller lege med tilstrekkelig oppdatert 
fødselskompetanse. 

• Beredskap i sammenheng med følgetjeneste innebærer organisering av vaktberedskap 
med kvalifisert helsepersonell 

• Følgetjeneste kan inngås i samarbeid mellom jordmor- og legetjeneste, eller i samarbeid 
mellom fødeavdeling og ambulansetjeneste der det ikke er grunnlag for egen 
jordmorberedskap. 

• Ansvar for faglige kurs/hospitering for kommunejordmor er delt mellom kommunen og 
helseforetaket ut i fra kurset sitt faglige innhold og relevans. 

 
Kriterier for å utløse følge til fødeinstitusjon:  

• Hvis man vurderer at det foreligger stor fare for fødsel under transport, eller hvis det 
foreligger patologi som krever kvalifisert følge. 

 
Transportform og valg av fødested for selekterte risiko

 

gravide skal vurderes i hvert enkelt 
tilfelle. Det skal i utgangspunktet legges opp til planlagt reise og innleggelse for den enkelte 
kvinne, slik at det unngås unødvendig risikotransport eller utrygghet, samt reduserer behovet for 
følgetjeneste 

Medisinskfaglig ansvar 
• Det overordnete medisinskfaglige ansvaret for følgetjenesten ligger i HFet ved xx. Den 

som innehar det medisinskfaglige ansvaret er også kontaktperson for kommunen ved 
spørsmål/problemer knyttet til følgetjenesten 

• Kommunen skal utnevne en koordinator for følgetjenesten som skal ivareta 
kommunikasjon med HFet og være kontaktperson for HFet.  
 

Ansettelsesforhold 
• Jordmors ansvar og arbeidsforhold knyttet til beredskap og følgetjeneste, skal spesifiseres 

i ansettelses/arbeidsavtalen 
• Jordmor i beredskaps-/følgetjeneste skal dekkes av arbeidsgivers ansvars- og 

yrkesskadeforsikring 
 
Organisering 

• Avtales etter premissene lagt i vedlegg, avhengig av valgt organisasjonsform 
 
Økonomisk oppgjør mellom helseforetak og kommune 

• Avtales etter premissene lagt i vedlegg, avhengig av valgt organisasjonsform 
 
 

Faglig oppdatering 
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Hver av partene skal sørge for at det legges til rette for forsvarlig jordmorkompetanse i 
henholdsvis helseforetaket og kommunen.  
 
Partene skal samarbeide om en rullerende kompetanseplan for det personalet i helseforetaket og 
kommunen som omfattes av beredskap og følgetjenesten. Helseforetaket skal ta initiativ til dette. 
Kommunen skal delta. Første plan skal være ferdig senest 31.12.2012. 
 
Ansvar for informasjon 
Kommunen v/primærhelsetjenesten har ansvaret for å informere den gravide om ordningen som 
finnes i kommunen. Det skal dokumenteres at slik informasjon og tilbud er gitt. 
 
Helseforetaket skal sørge for at avtalen og dens innhold er kjent i relevante avdelinger i 
helseforetaket, og hos AMK sentralen. Dette inkluderer hvilke kommuner som er omfattet av 
avtalen.   
 
Spesifiserte krav til dokumentasjon og informasjon 

• Innholdet i beredskaps- og følgetjenesten 
o Hva forventes 
o Kvalitetskrav 

• Hvem som har ansvaret for vurdering av den fødende 
• Retningslinjer for fakturering - oppgjør 
• Hvem som har ansvar for å planlegge og å koordinere beredskapen mellom kommunene 
• Hva gjøres ved sykefravær og annet fravær 
• Særlige ordninger i ferier/høytider  
• Rutiner ved samtidighetskonflikter 
• Hvem informerer om ordningen til innbyggere/fødende 
• Ansvaret for en til enhver tid oppdaterte vaktlister/tlf legevakt og AMK 
• Navn på medisinskfaglig ansvarlig i HFet og kordinator for følgetjenesten i kommunen 

 
5. Elektronisk meldingsutveksling 
Tjenester som sykehuset distribuerer elektronisk, tilbys via Norsk Helsenett. Når elektronisk 
kommunikasjonsløsning for samhandling mellom kommunen og helseforetaket er innført, skal 
denne benyttes. Der det er utviklet egne fagspesifikke maler for meldingsutveksling, skal disse 
benyttes.  
 
6. Avvik 
Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder avvik og håndtering av uenighet. 
 
7. Uenighet 
Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet 
samarbeidsavtale mellom XX kommune og XX helseforetak. 
 
8. Iverksetting, revisjon og oppsigelse 
 
Tjenesteavtalen trer i kraft fra 1.3.2012 og gjelder for en periode på to år. Tjenesteavtalen 
evalueres årlig og revideres ved behov.  
 
Avtalen kan gjensidig sies opp med 12 måneders varsel.  Etter oppsigelse skal det inngås ny 
avtale innen det tidspunkt denne avtalen utløper. 
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Dato,        Dato,  
 
 
_______________________    ____________________ 
XX kommune v/ ordfører    XX helseforetak  
 
 

 
 
 

X Helseforetak 

 
 

XX kommune 
 

 
 
  
Premisser for inngåelse av avtaler om følgetjeneste for gravide mellom Helseforetak og 
kommuner i Helse Nord 
 
Bakgrunn 
Ansvaret for følgetjenesten til gravide ble fra 1.1.2010 overført fra kommunene til de regionale 
helseforetakene. I dette inngår ansvaret for beredskap for følgetjenestene. 
 
Det skal inngås avtaler mellom RHFet/HFene og kommunene som regulerer partenes gjensidige 
forpliktelser, det økonomiske forholdet samt organisering, gjennomføring og varighet. 
 
Avtalene tar utgangspunkt i reiseavstander over 1,5 time.  
 
Beredskaps- og følgetjenesten skal til en hver tid utføres i samsvar med de til enhver tid 
gjeldende nasjonale retningslinjer og regional plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. 
Ansvaret for å oppdatere nasjonale faglige retningslinjer er tillagt Sosial- og helsedirektoratet.   
 
Hensikten med følgetjenesten er å sikre best mulig helhet i tjenesten for brukerne, og skape 
trygghet for fødende som har lang vei til fødeinstitusjonen. Det er lagt til grunn en veiledende 
grense på 1,5 time reisevei til fødeinstitusjon for etablering av slik tjeneste. 
 
 
Mål for følgetjenesten 

• Transport og fødesituasjonen skal oppleves som trygg og forutsigbar. 
• Det skal være beredskap for følgetjeneste der reisetid til fødeinstitusjon overstiger 1,5 

time.  
• Det skal sikres tilgang til fødselskompetanse ved behov for vurdering og bistand ved 

transport til sykehus. 
• Antall fødsler under transport skal reduseres. 
• Unødige ambulanse- og drosjetransporter til sykehus skal unngås. 
• Unødige/for tidlige innleggelser skal unngås. 

 
Følgetjenesten skal baseres på regulerte og forutsigbare beredskapsordninger og ordinære 
vakt/arbeidstidsordninger. Helseforetakene og kommunene har ansvar for at de inngår 
samarbeidsavtaler om denne tjenesten. 
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Reisetid  
Avtalen er basert på at fødende har rett til vurdering av følge

 

 dersom de har ca 1,5 times reisevei 
eller mer til nærmeste fødeinstitusjon. Denne retten faller bort dersom kvinnen velger å føde ved 
en annen fødeinstitusjon enn den nærmeste, og av den grunn får lang reisevei.  

For kvinner som har nærmeste vei til fødestue, men som ønsker eller er selektert til å føde på 
fødeavdeling og som av den grunn får reisevei lengre enn 1,5 timer, er det fødestuen som har 
ansvar for vurdering og evt. følge til fødeavdeling. 
 
Beregningsgrunnlag 

Reisetid beregnes ut i fra NAF veibok (www.google-maps.no), som hovedregel fra 
kommunesenter til nærmeste fødeinstitusjon 
• Ved beregning legger en transport med ambulansebil til grunn (80 km/time) 
• Det skal ikke korrigeres for ambulansens plassering 
• Inklusive fergetid/reisetid med båt for de steder som er avhengig av det  
• Det regnes ikke tillegg for vurderingstid for jordmor eller responstid for ambulanse 

 
 
Organisering  
Følgetjenesten skal handteres pragmatisk og fleksibelt avhengig av behov og forhold.  Fagfolk 
lokalt hvor den gravide bor, skal i stor grad benyttes. Under disse forutsetningene kan en vakt for 
beredskaps- og følgetjeneste organiseres på forskjellige måter, avhengig av de lokale forholdene: 
 
1. Kommuner med mer enn 10 fødsler per år: 

Ordning med kontinuerlig interkommunalt vaktsamarbeid for kommuner som ligger 
geografisk samlet, og som har et visst fødselsvolum. Der det finnes fødestuer er det naturlig å 
bruke jordmødre på fødestuen til følgetjenesten.  
 

2. Kommuner med 5- 10 fødsler per år: 
Der geografien er vanskelig og det ikke er tilgang til jordmødre benyttes lokalt tilgjengelige 
ressurser, eks. legevakt i kombinasjon med ambulansetjenesten. Personell som benyttes må 
ha tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgaven. 
  

3. Kommuner med 5 eller færre fødsler per år: 
Disse kan ha behovsutløst beredskapsordning. Et eksempel er at jordmor går inn i 
vaktperiode fra 6 dager før termin og inntil fødsel, med døgnkontinuerlig vakt i denne 
perioden. Alternativt kan den gravide oppholde seg i nærheten av fødestedet i påvente av 
fødsel.  

 
Økonomisk oppgjør mellom helseforetak og kommune 
Der jordmor er ansatt i kommunen, refunderer HFet følgende utgifter til kommunen (kvartalsvis 
eller månedlig eller etter nærmere avtale): 
• Utgifter til beredskap (nærmere beskrevet nedenfor)  
• Dokumenterte utgifter til følgetjeneste 
• Dokumenterte utgifter i forhold til gjeldende satser ved utrykning på vakt  
• Dokumentert kjøregodtgjøring  

http://www.google-maps.no/�
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• Andre dokumenterte, uforutsette og nødvendige kostnader som ikke dekkes av 
beredskapsposten i første kulepunkt, og som har direkte sammenheng med ytelsen av 
forsvarlig jordmortjeneste for helseforetaket,  

 

I kommuner hvor det finnes døgnkontinuerlig vakt av jordmortjeneste legges følgende 
beregningsgrunnlag til grunn for finansiering av beredskap: 

Finansiering av vaktberedskap 

 

Beredskap 365 dager x 24 timer/5
Beregningsgrunnlag vaktordning: 

10

Jordmor i 100 % stilling = 37,5 t/uke x 47 uker = 1762 timer.  
 (timefaktor 1:5) = 1752 timer  

Antall årsverk i beredskapsordningen: 1752 t / 1762 timer = 1,0 stillinger.  
 
De timer jordmoren er i arbeid/beredskap for kommunen på dagtid på hverdager går til 
fratrekk. 
 
Skyssutgifter til retur for jordmor som er ledsager i ambulanse skal dekkes av helseforetaket. 
 
Per i dag er refusjon for jordmorhjelp regulert i Forskrift 12. juni 2007 nr 608 om stønad til 
dekning av utgifter til jordmorhjelp, jfr. folketrygdloven § 5-12. Stønad ved fødsel utenfor 
institusjon og følgetjeneste ytes etter takstene i kapittel III. Det stilles ikke vilkår om driftsavtale 
eller kommunal stilling for innkreving av disse takstene. Utgiftene som den følgende jordmor har 
dekkes via HELFO. HELFO kan kun refundere til kommunene jfr. Forskrift om stønad til 
dekning av utgifter til jordmorhjelp. Det forutsettes derfor at kommunene trekker fra refusjonene 
i fakturaene som sendes Helseforetaket. Denne ordningen gjelder tom 30.06.12.  
 
Fra 01.07.12 vil ny finansieringsordning i regi av spesialisthelsetjenesten erstatte den tidligere 
ordningen med taksfinansiering via HELFO. 
 
I kommuner hvor det ikke finnes døgnkontinuerlig vaktberedskap av jordmor og hvor en slik 
ordning heller ikke kan lages/er formålstjenlig (kommuner med 5-10 fødsler per år) gir 
helseforetaket en fast kompenasjon til kommunen. Denne skal dekke evt. vikarbruk og kostnader 
som oppstår når lege må følge den gravide til fødeinstitusjon. Dessuten vil det finansielle 
ansvaret for HFet omfatte dekning av kostnader i forbindelse med kompetansebygging hos lokal 
aktører som er involvert i følgetjeneste for gravide.  
 
For kommuner med lavt fødselstall og ordning med behovsutløst beredskapsordning dekkes 
vaktberedskap av HFet etter følgende beregningsgrunnlag.  
 
Beregningsgrunnlag vaktordning
Beredskap X (antatt antall) dager x 24 timer/5 (timefaktor 1:5) = x timer.  

: 

De timer jordmoren er i arbeid/beredskap for kommunen på dagtid på hverdager går til fratrekk. 
 
For gravide som må oppholde seg i nærheten av fødestedet i påvente av fødsel dekkes kostnader 
av allerede eksisterende ordninger. 
 
Der fødestuen har ansvaret for følgetjenesten inngår vaktberedskap i fødestuens vaktsystem.  

                                                 
10 Jfr. tilleggsavtalen til Hovedavtalen (A2-del) mellom NSF og Spekter sentralt, pkt 5.2 
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10.6.  Vedlegg 6: Mal for tjenesteavtale jordmortjenester 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tjenesteavtale nr 8 
 

mellom 
 

XX kommune 
 

og 
 

XX HF 
 

om 
 

Samarbeid om jordmortjenester 
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1. Parter 
Denne avtalen er inngått mellom XX kommune og XX HF. 
 
2. Bakgrunn 
Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt 
nr. 8.  
 
3. Formål 
Samarbeidsavtalen skal understøtte intensjonene i samhandlingsreformen og Stortingsmelding nr. 
12 (2008-2009) ”En gledelig begivenhet, om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og 
barselomsorg”, samt Helsedirektoratets anbefalinger i veilederen ”Kvalitetskrav til 
fødselsomsorgen” (2010). Nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorg legges til 
grunn ved organisering av tjenesten.  
 
4. Lovgrunnlaget 
Partene forplikter seg gjennom denne avtalen, retningslinjer, veiledere og praksis å oppfylle krav 
og forpliktelser som følger av lov og annet nasjonalt og/eller regionalt regelverk. Partene skal 
gjøre egne ansatte kjent med relevant lovverk og innhold i disse. Særlige viktige bestemmelser 
finnes i: 

• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr 30 
• Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr 61 
• Lov om helsepersonell av 2. juli 1999 nr 64 

 
5. Innhold i avtalene 

 
Kommunens forpliktelser 
• Svangerskapsomsorg for friske gravide 
• Sikring og vedlikehold av kompetanse hos all personell som er involvert i 

svangerskapsomsorg og evt. følgetjeneste inkludert lokale akuttøvelser 
• Sikre at jordmødre har mulighet for hospitering (enten internt i regionene eller på andre 

sykehus) – minimumskrav minst en uke hvert år for hver jordmor 
• Tilrettelegge for at involvert personell kan delta i regionale kurs om 

svangerskaps/fødselsomsorg og i lokale kurs arrangert av helseforetaket 
  

Helseforetakets forpliktelser 
• Oppfølging av risikogravide 
• Bidra til å sikre og vedlikehold e kompetanse hos all personell som er involvert i 

svangerskapsomsorg og evt. følgetjeneste, inkludert lokale akuttøvelser 
• Tilrettelegge for at jordmødre fra primærhelsetjeneste har mulighet for hospitering. Det 

stilles krav til at jordmor har mulighet til praktisk trening og deltakelse i daglig arbeid. 
• Tilrettelegge for at involvert personell kan delta i regionale kurs om 

svangerskaps/fødselsomsorg og i lokale kurs arrangert av helseforetaket Tilrettelegge for 
at helsepersonell fra primærhelsetjenesten kan delta i akutte øvelser i fødeinstitusjon / 
prehospitale tjenester 

• Tilby minst en gang i året felles tverrfaglig kurs for ansatte i spesialist og 
primærhelsetjeneste  

• Ha rutiner for transport av fødende og nyfødte 
• Ha rutiner for opphold i nærheten fødested for selekterte kvinner i påvente av 

fødsel 
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Forpliktelser for helseforetak og kommune 
• Informasjon om fødetilbudet i regionen til kvinnen og familien 
• etablere samhandlingsarena med møte mellom nivåene minst en gang i året 
• Tilrettelegge for elektronisk informasjonsutveksling; jfr. overordnet samarbeids, og 

tjenesteavtale nr 9, samarbeid om IKT-løsninger lokalt 
• Organisering av barselperioden med særlig fokus på tidlig hjemreise.  
• Utarbeide felles retningslinjer som beskriver 

o Håndtering av gulsott 
o Håndtering av nyfødtscreening 
o Håndtering av ammeproblemer 
o Oppfølging av den gravide inkludert tydelig ansvarsfordeling ved evt. overlapp 

mellom jordmor og helsestasjon 
o Ansvar ved akutte problemstillinger i helger/natt og helligdager 
o Ferieavvikling/tjenesten under høytider/helligdager;  
o Ansvarsforhold når jordmor/lege ledsager en fødende i en akutt situasjon for 

kommuner som ikke har inngått avtale om følgetjenester inkludert retur 
o Ansvarlig kontaktperson i helseforetak og kommune (koordinator) 
o ansvar ved svangerskapsomsorg, fødestue, barsel 
o ansvar for prehospitale tjenester 

 
Partene er enige om at ansvarsprinsippet gjelder ved finansiering av de forhold som reguleres i 
denne avtalen. Dette innebærer at kommunen og helseforetaket bærer egne kostnader i henhold 
til lovfestet ansvars- og oppgavedeling, dersom ikke annet er særskilt avtalt. 

 
Partene er enige om at jordmor, som hovedprinsipp, skal ha èn arbeidsgiver. Partene kan ved 
behov leie/kjøpe jordmortjenester hos hverandre i henhold til særskilt avtale. 
 
Samarbeid mellom kommuner 

• Kommunen har inngått avtale med Y kommune om jordmor- og følgetjenester. (der dette 
er aktuelt) 

 
Brukermedvirkning 

• Det vises til overordnet samarbeidsavtale 
 
Rutiner 
Partene skal i samarbeid utarbeide følgende rutiner: Disse vedlegges denne avtalen fortløpende 
når disse er ferdigstilt.  

• Implementering av regionale seleksjonskriterier 
• Tilkalling av legevaktslege ved akutte situasjoner 
• Samtidighetskonflikter 
• Kontakt ved ev. problemer 
• Tilkalling/bestilling av ambulanse  
• Håndtering av akutte situasjoner 
• Organisering av tilbudet til kvinner med minoritetsbakgrunn/asylsøkere 

 
Andre avtalespesifikke forhold 
Følgende avtaler er vedlegg til denne avtalen: 

• Avtaler om følgetjeneste (der det er aktuelt). 
• Avtaler om organisering av fødestuer (der det er aktuelt). Avtalen skal bl.a. inneholde 

følgende: 
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o Arbeidsgiver ansvar 
o Medisinskskfaglige ansvar 
o Økonomiske forhold 
o Ferieavvikling 
o Hospitering  
o Kompetanse og vedlikehold 
o Ansvarsforhold v. godkjenning/revisjon/vedlikehold av rutiner 
o Håndtering av akutte situasjoner 

 
 

6. Avvik 
 
Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder avvik og håndtering av uenighet. 
 
7. Varighet, revisjon og oppsigelse 

 
Avtalen trer i kraft fra 1.2.2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års 
oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, 
skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut. 
 
Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og evaluering.  
 
Slik gjennomgang skal også omfatte tjenesteavtaler og vedlegg. 
 
Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres 
eller erfaringer tilsier behov for dette. 
 
8. Uenighet  
Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet 
samarbeidsavtale mellom XX kommune og UNN. 
 
9. Dato og underskrift 
 
Sted og dato: 
 
 
For … kommune 

Sted og dato: 
 
 
For X helseforetak 
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10.7. Vedlegg 7: Oversikt høringssvar 

Innspill fra politiske instanser 

Høringsinstans Kort oppsummering Viktigste budskap 

1. Alta kommune • Veilederen ”Et trygd fødetilbud er et 
positivt tiltak” 

• Ønsker å forbil organisert i 
primærhelsetjenesten – 
ansvarsforhold kan ivaretas via gode 
avtaler 

• Nye krav gir økt behov for antall 
transporter – viktig med god 
beredskap på ambulansebil og fly 

• Viktig at førstelinjetjenesten deltar i 
øvelser på akutte situasjoner 

1. Ønsker å forbil organisert i 
primærhelsetjenesten – 
ansvarsforhold kan ivaretas 
via gode avtaler 

2. Nye krav gir økt behov for 
antall transporter – viktig 
med god beredskap på 
ambulansebil og fly 

3. Viktig at 
førstelinjetjenesten deltar i 
øvelser på akutte 
situasjoner 

2. Helgeland 
Regionsråd (adm. 
Innstilling). 

• Tilfreds med den valgte 
desentraliserte strukturen 

• Nærhet til tilbudet gir trygghet hos 
den fødende 

• Ingen utfordringer med å oppfylle 
kravene 

• Ber Helse Nord vurdere etablering av 
døgnkontinuerlig 

1. Viktig og riktig med valgt 
desentralisert struktur 

2. Ber HN vurdere å opprette 
døgnkontinuerlig 
vaktberedskap for 
barnelege i HF et 

3. Lofotrådet 
4. Vestvågøy 

kommune 
5. Flakstad kommune 

• Brudd på veileder og st.meld. 
o Manglende høring 
o Manglende ROS analyse 
o Feil håndtering av fritt 

sykehusvalg 
• Et nært og trygt fødetilbud med 

akuttfunksjon er en sentral kvalitet i 
seg selv 

• Viktig med beredskap for keisersnitt 
• Særskilte geografiske forhold 
•  avhengighet av lufttransport 
• Oppgradering til fødeavdeling 

nødvendig  
• Seleksjonskriterier - pårørendes 

kostnader bør dekkes ved medisinsk 
indikasjon  

• Følgetjeneste – uklart hvorvidt 
kommunen er forberedt til å ta 
oppgaven Bygge lokale fagteam 
fremfor hospitering 

• Bemanning ikke i henhold til veileder 
pga vikarbruk  

• Samhandling på tvers viktig- sikre 
raskt rutiner for møteplasser, 
informasjonsutveksling, etc. 

• ROS analyse må gjennomføres med 
involvering fra Lofotrådet 

1. Oppgradering til 
fødeavdeling 

2. ROS analyse av 
fødetilbudet i Lofoten må 
gjennomføres med 
involvering fra Lofotrådet 
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6. Narvik kommune • Viktig å følge opp tiltakene som er 
skissert i planen for å sikre at kravene 
oppfylles også i fremtiden 

• Viktig å vektlegge rekruttering og 
bruke lokale aktører i arbeidet 

• For øvrig vises til tidligere 
høringssvar  

1. Viktig å følge opp tiltakene 
som er skissert i planen for 
å sikre at kravene oppfylles 
også i fremtiden 

2. Viktig å vektlegge 
rekruttering og bruke lokale 
aktører i arbeidet 

 

7. Nordland fylkesting 
• Tilfreds med strukturen 
• Tilfreds med satsingen og tiltak 
• God beskrivelse av utfordringer, tiltak 

og konsekvenser 
• Fokus på rekruttering må 

opprettholdes og ytterlige tiltak 
iverksettes 

• Endringer skal medføre minst like 
gode eller bedre ordninger 

• Innspill fra tidligere høringer er tatt 
inn 

• Videre utvikling av tilbudet må skje i 
samarbeid av fagmiljøer på tvers av 
nivå 

1. Tilfreds med valgt 
desentralisert struktur 

2. Viktig med fokus mot 
rekruttering og samarbeid 
av fagmiljøer på tvers. 

8. Nordland SV • Tilfreds med desentralisert struktur, 
viktig med nærhet 

• God beskrivelse av utfordringer samt 
forslag til tiltak og løsninger 

• Behov for opptrapping av tilbudet 
• Viktig med god følgetjeneste samt 

sikre kostnadsdekning for far 
• Fornøyd med fritt sykehusvalg 

1. Tilfreds med desentralisert 
struktur og fritt 
sykehusvalg 

2. Dette innebærer behov for 
opptrapping 

3. Fagmiljøer må tas med på 
videre planlegging 

9. Helse- og 
sosialutvalget i 
Vågan kommune 

• Tilfreds med den valgte 
desentraliserte strukturen med 
beredskap for nødkeisersnitt 

• Beredskap for nødkeisersnitt må 
beholdes på minimum det nivået som 
i dag 

• Ber om at det åpnes opp for selektive 
keisersnitt 

1. Tilfreds med den valgte 
desentraliserte strukturen 
med beredskap for 
nødkeisersnitt 

2. Beredskap for 
nødkeisersnitt må beholdes 
på minimum det nivået som 
i dag 

3. Ber om at det åpnes opp for 
selektive keisersnitt 

Innspill fra brukere 

Høringsinstans Kort oppsummering Viktigste budskap 

10. Aksjonsgruppen for 
fødeavdeling i 
Lofoten 

• Takknemlig for at Helse Nord satser 
på kvalitet og sikkerhet 

• Fødeavdeling i Lofoten må etableres 
pga geografi og værforhold  

• HN må dokumentere at endringene 
gir lavere risiko for død og skader, 
redegjørelse for NNT (number neaded 
to treat) 

• Anser tidligere løsning med mulighet 

1. Fødetilbudet må 
oppgraderes til 
fødeavdeling 

2. ROS analyse må 
gjennomføres i samarbeid 
med alle nivåer i tjeneste 

3. Fokus på kvalitet er viktig 
men det stilles spørsmål til 
hvilke vurderinger er lagt til 
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for elektiv keisersnitt som betydelig 
bedre enn dagens løsning (viser til 
rapport fra lokal gruppe) 

• Dokumentasjon om kvalitet i 
akuttberedskapen  

• Ber om redegjørelse for mulige 
negative virkninger av bortselektering 
inkludert økonomiske uleper 
(dokumentasjon?) 

• Forslag om å opprette et brukerutvalg 
• Ivaretakelse av følgetjeneste ikke god 

nok 
• Rekruttering til Lofoten må styrkes på 

lik linje med Narvik 
• ROS analyse må gjennomføres i 

samarbeid med alle tjenestenivå i 
foretaket 

grunn i nasjonal veileder og 
kvalitetsøkning må 
dokumenteres 

11. Camilla Christin 
Horn 

• Selektert til å føde i Stokmarknes, 
elektivt snitt, beskrivelse av egne 
opplevelse/følelser:  

• Manglende brukermedvirkning 
• Dårlig kommunikasjon mellom 

Lofoten og Stokmarknes 
• Ikke konsistent informasjon 

vedrørende hjemreise 
• Belastende hjemreise 
• Ønske om fødeavdeling i Lofoten 

1. Manglende informasjon, 
samkjøring og rutiner 
skaper utrygghet 

2. Selektering er belastende, 
nærhet er viktig 

3. Tilbudet i Lofoten må 
oppgraderes til 
fødeavdeling  

12. Marianne og Ulf S. 
Kjelland 

• Ber om at fødestua oppgraderes til 
fødeavdeling 

• Bekymret for akuttberedskapen i 
fremtiden da den valgte løsningen 
ikke er forankret i fagmiljøer eller 
veileder 

1. Ber om at fødestua 
oppgraderes til 
fødeavdeling 

2. Bekymret for 
akuttberedskapen i 
fremtiden da den valgte 
løsningen ikke er forankret 
i fagmiljøer eller veileder 

Innspill fra faglige instanser 

Høringsinstans Kort oppsummering Viktigste budskap 

13. Helgelandssykehuset 
HF 

• god oversikt over status i 
fødselsomsorgen i regionen 
utfordringer og foreslåtte  

• desentralisert struktur gir store 
utfordringer av både faglig og 
økonomisk karakter men oppleves av 
flere som positiv 

• Den kvalitetsmessige opptrappingen 
av fødselsomsorgen krever en 
løpende vurdering av strukturen. 

• Kvalitetskravene krever 
bemanningsøkning, ikke bare for 
gynekologer og jordmødre, men også 
for anestesi- og operasjonspersonell 

1. Desentralisert struktur 
oppleves som bra men gir 
en del utfordringer både 
økonomisk og 
bemanningsmessig og ikke 
minst når det gjelder faglig 
kompetanse 

2. Viktig med tett 
oppfølging/evaluering evt. 
ROS analyse 

3. SSJ: forslag om etablering 
av døgnkontinuerlig 
barnevakt 

4. det er ikke tatt stilling til 
barnepleiergruppen sin rolle 
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• Som ledd i overvåking av 
behandlingskvaliteten kan det 
imidlertid være aktuelt med en risiko- 
og sårbarhetsvurdering i 
helseforetaket på et tidligere tidspunkt 
enn forespeilet i planen 

• planen mangler klare perspektiver på 
barselomsorgen  

• SSJ:  
• forslag om å etablere kontinuerlig 

vaktberedskap med barneleger 
• mangler en vurdering av 

barnepleierne sin rolle i 
fødselsomsorgen 

14. Helse Finnmark HF • verdsetter arbeidet som utføres på 
nasjonalt og regionalt plan med å 
sette fokus på kvalitetsarbeidet innen 
fødselsomsorgen 

• viktig for Finnmark at nivået av 
risikofødsler, som nå er definert, 
opprettholdes. 

• følgetjeneste vil pga geografi være 
veldig dyrebart med forholdsvis lite 
gevinst 

• bekymret for at innføringen av 
beredskapstjeneste for følgetjeneste 
vil medføre at gravide utsetter reise til 
fødested slik at antallet 
transportfødsler øker 

• Oversikt over transportfødsler i form 
av registrering regionalt bør derfor 
innføres umiddelbart og disse tallene 
bør overvåkes nøye 

• Implementering av kvalitetskrav har 
betydelige økonomiske konsekvenser 

1. viktig for Finnmark at 
nivået av risikofødsler, som 
nå er definert, 
opprettholdes. 

2. følgetjeneste vil pga 
geografi være veldig 
dyrebart med forholdsvis 
lite gevinst 

3. oppfølging av antall 
transportfødsler viktig 

15. Jordmortjenesten i 
Meløy kommune 

• Stor fokus på sykehus 
• Lite fokus på positive sider ved små 

fødeenheter:  
• Kort reiseavstand 
• Kjent miljø 
• Tilgjengelighet 
• Riktig og god kjennskap til 

selektering er viktig 
• Samarbeid (i kommunen) på tvers av 

foretak og yrkesgrupper viktig 
• Legevakt bør ha jordmorvakt 
• Gode rutiner ved samtidighet viktig 

1. Nærhet viktig 
kvalitetsfaktor 

2. Kompetanse i kommunen 
må styrkes (seleksjon, 
vurdering) 

3. Viktig med jordmortjeneste 
i kommuner 

16. Nordlandssykehuset 
HF 

• Regionalt utdanningsprogram positivt 
for rekruttering og stabilisering av 
gynekologer 

• Valgt struktur med beredskap for 
nødkeisersnitt har skapt stort 
engasjement som til tider har gitt 
utfrodringer for de ansatte 

1. Nødkeisersnittberedskap er 
dyrebart og gir utfordringer 

2. Ivaretakelse av kravene 
krever økt tilførsel av 
ressurser 

3. Oppfølging av plan og krav 
svært viktig 
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• Nødkeisersnittberedskap er kostbart 
og gir utfordringer  

• Mener at det faglige beste vil være å 
ha Stokmarknes som moderavdeling 
med ambulering til Lofoten derfra 

• Avhengig av økt tilførsel av ressurser 
for å ivareta kravene 

• Seleksjonspraksis fungerer men ikke 
alle rutiner på plass ennå 

• Fritt sykehusvalg kan føre til 
kapasitetsproblemer til tider 
(foreløpig ikke et problem) 

• Oppfølging av planen svært viktig 
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17. Troms 
jordmorforening 

• Videre- og etterutdanning for 
jordmødre viktig 

• Kritisk til premisser i følgetjeneneste 
som tilsier avstand fra 
kommunesentrum til nærmeste 
fødeinstitusjon 

• Utfordringer i forhold til hospitering  
• En del interne forhold i Tromsø som 

ikke er på plass 
• Utfordringer i forhold til bemanning 

for både jordmødre og leger i Tromsø 
• Ønsker å beholde kommunal 

organisering på fødestuen i Midt-
Troms 

• Presiseringer nødvendig når det 
gjelder gjennomføring av seleksjon 

1. Det gis konkrete forslag til 
presiseringer ved enkelt 
punkter i planen - 
seleksjonskriterier, 
følgetjeneste, hospitering, 
vurdering av kapasitet 

2. Ønsker å beholde 
kommunal organisering ved 
fødestuen i Midt Troms 

3. Det pekes på en del interne 
forhold, manglende rutiner 
som ikke er på plass i 
Tromsø 

18. UNN Harstad 
• selv om det er kritisk mht rekruttering 

av gynekologer og problemet må tas 
på alvor er avdelingen veldrevet sterkt 
fokus på å drive etter nasjonale 
retningslinjer 

• positiv til den valgte desentraliserte 
strukturen 

1. selv om det er kritisk mht 
rekruttering av gynekologer 
og problemet må tas på 
alvor er avdelingen 
veldrevet sterkt fokus på å 
drive etter nasjonale 
retningslinjer 

2. positiv til den valgte 
desentraliserte strukturen 

19. UNN HF 
• God og grundig prosess 
• Viktig med konkrete frister og 

planlagt sluttdato for gjennomføring 
• Valgt struktur ansees som utfordrende 

på lang sikt og det knyttes usikkerhet 
til bærekraften 

• Opptrapping på de små fødeenhetene 
kan gi utfordringer for 
kvinneklinikken og fremstår som feil 
prioritering av ressurser 

• Kravene medfører økt beredskap av 
andre yrkesgrupper, usikkerhet 
knyttet til hvorvidt denne er tatt med i 
opptrappingsplanen 

• Finansierte seniortiltak bør vurderes 
som et rekrutteringstiltak 

• Fødestuen i Nord Troms: antall 
fødsler når et kritisk lavt nivå en 
utvikling som kan gi grunnlag for 
vurdering av eksistensberettigelsen 
(dersom trenden ikke snur) 

• Følgetjenesten må vurderes mtp om 
den fungerer etter hensikt og 
praktiseres likt 

• IKT og utstyr – det må sastes på felles 
løsninger og plattform 

• Finansiering av vaktberedskap, utstyr 
og IKT løsninger gir ved HFene gir 
utfordringer 

• Bemanningskraven ved 

1. Samlet sett støttes mange 
av tiltakene som skisseres i 
regional handlingsplan 

2.  Den struktur som er valgt 
for fødetilbudet i UNN HF 
sikrer ikke den beste 
utnyttelse av ressursene i 
årene framover. 

3. Alle helseforetak må 
gjennomføre standardiserte 
evalueringer av kvaliteten. 
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fødeavdelingene er ikke oppfylt og 
må bringes i orden innen kort tid. 
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