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0 BEGREPSAVKLARING/FORKORTELSER 

 
Differensiert fødetilbud 
Ifølge Stortingsmelding 43 (1999-2000) skal fødetilbudet i Norge være desentralisert og 
differensiert. Det er ikke gitt noen definisjon av hva som menes med et differensiert fødetilbud. 
Antakelig har man ment at begrepet innebærer at det skal foreligge et forskjelligartet tilbud, både 
ut fra den gravides ønsker og ut fra medisinske forhold. Bakgrunn for dette er at man mener et 
differensiert fødetilbud vil føre til en desentralisert fødselshjelp og samtidig til en bedre 
ivaretakelse av den normale fysiologiske fødsel. Tilbudet skulle også foreligge innad på sykehus 
(Helsedirektoratet, 2010). 
 
Fødestue 
En fødestue et fødetilbud til kvinner med forventet normal fødsel som ønsker å føde der. 
Jordmødrene tilbyr svangerskapsomsorg og gjør en fortløpende vurdering og seleksjon i 
samarbeid med kvinnens fastlege. Fødestuene representerer en jordmorfaglig beredskap og 
kompetanse for alle gravide, fødende og barselkvinner særlig i distriktet, også for dem som ikke 
føder på fødestuen. Jordmødrene på fødestuene ivaretar oftest beredskap og følgetjeneste. 
Kvinner som ikke skal føde på fødestue kan bli undersøkt der før transport, hvor det vurderes om 
det er behov for følge av jordmor eller ikke og om transport er tilrådelig. Fødestuer gir et tilbud 
til kvinner med forventet normal fødsel av friske barn, men i praksis vil sjelden mer enn 30-40 
prosent av de fødende i opptaksområdet føde der (Helsedirektoratet, 2010). 
 
Fødeavdeling 
Fødeavdelingene er mellomstore fødeinstitusjoner. De skal håndtere normalt fødende 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 (Helsedirektoratet, 2010). 
 
Forsterket fødestue er definert som fødestue med beredskap for akutte keisersnitt (Helse-og 
omsorgsdepartementet, 2008/2009). Avdelingene drives av jordmødre som får assistanse av 
kirurger ved operative forløsninger. Jordmor vil ofte være den som stiller indikasjonen for 
inngrepet og vurderer hvilken type inngrep som skal foretas (Helsedirektoratet, 2010). 
 
Kvinneklinikk 
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. risikofødsler der den fødende har kjente risikofaktorer. 
Kvinneklinikkene skal ha tilgang til kompetanse i nyfødtmedisin og flere andre spesialiteter. 
 
Perinatalkomité 
Perinatal betyr ”det som gjelder eller hender i tida rett før eller etter fødsel”. Perinatalkomitéene 
er et samarbeidsorgan mellom primær- og spesialisthelsetjeneste, hvor formålet er 
kvalitetsfremmende arbeid. Perinatalkomitéene skal være et hjelpemiddel for å evaluere, forbedre 
og lære av egne feil, slik at uheldige hendelser skal ha en læringseffekt for de ansatte og at man 
kan finne systemfeil som bør rettes opp. Perinatalkomitéer kan organiseres på lokalt, regionalt og 
nasjonalt nivå. 
 
 
 
Seleksjon 
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Seleksjon innen fødselsomsorg har til hensikt at fødende kommer til riktig fødeinstitusjon og for 
tilpasset overvåking og behandling. Fødsel som en normal fysiologisk prosess må vektlegges og 
muligheten for å bevare den normale fødselen må ivaretas (Helsedirektoratet, 2010). 
Seleksjonen må foregå både under svangerskapet, ved innleggelse i fødeavdeling og fortløpende 
under fødsel (Helsedirektoratet, 2010). 
 
 
Forkortelser: 
 
CTG: Cardiotokografi, et system for overvåking av fosterets hjerteaktivitet hos gravide 
Dnlf: Den norske legeforeningen 
HF: Helseforetak 
HOD: Helse- og omsorgsdepartementet 
LIS: Lege i spesialisering 
NLSH: Nordlandssykehuset 
NSF: Norsk sykepleierforbund 
OSO: Overordnet samarbeidsorgan 
RHF: Regionalt helseforetak 
SaO2 screening: Rutinemessig måling av surstoffmetning hos det nyfødte 
UNN: Universitetssykehuset Nord-Norge 
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1 SAMMENDRAG 

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i Norge holder høy kvalitet i internasjonal 
sammenheng. Samtidig kan den forbedres på en del viktige områder. 
 
Stortingsmelding nr. 12 ”En gledelig begivenhet. Om en sammenhengende svangerskaps-, 
fødsels- og barselomsorg” ble behandlet av Stortinget i juni 2009. Regjeringen har deretter 
gjennom revidert oppdragsdokument 2009 og oppdragsdokument 2010 pålagt de regionale 
helseforetakene, sammen med berørte kommuner og brukerrepresentanter, å utarbeide en flerårig 
helhetlig og lokalt tilpasset plan for fødetilbudet i regionen. Planen skal også omfatte 
svangerskaps- og barselomsorgen. De fødende skal sikres et desentralisert, differensiert og 
forutsigbart fødetilbud. Planen skal omfatte rekruttering og plassering av utdanningsstillinger for 
spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer.  
 
Inndelingen i tre nivåer av fødeinstitusjoner (kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue) 
opprettholdes, men de nåværende grensene for antall fødsler oppheves og erstattes av nasjonale 
kvalitetskrav til fødeinstitusjoner. Helsedirektoratet har hatt i oppdrag å lede arbeidet med forslag 
til nye kvalitetskrav. Disse er foreslått i rapporten ”Et trygt fødetilbud – Forslag til kvalitetskrav 
for fødeinstitusjoner”. ”Et trygt fødetilbud” har vært på høring, og høringssvarene er oversendt 
Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Forslagene til kvalitetskrav for fødeinstitusjoner legger til grunn en sammensatt og helhetlig 
kvalitetsforståelse. Kvalitet er forstått som en sum av henholdsvis organisering, oppgave- og 
funksjonsfordeling, krav til kompetanse og etablering av et system for oppfølging av kravene. 
Krav til informasjon, kommunikasjon og brukermedvirkning er vektlagt. Kvalitetskravene er vel 
forankret i fagmiljøene i helseforetakene, kommunene, fagforeningene og brukerorganisasjonene. 
 
De foreslåtte kvalitetskravene stiller skjerpede krav til organisering av fødselsomsorgen gjennom 
strengere seleksjon av hvem som føder hvor og krav til bemanning og kompetanse.  
 
For å gi et desentralisert fødetilbud foreslås to typer fødestuer; jordmorstyrte fødestuer utenfor 
sykehus eller i sykehus uten fødeavdeling. Fødestuer skal ta i mot kvinner med forventet normal 
fødsel av friskt barn. De såkalte ”forsterkede fødestuene” anbefales ikke videreført.  
 
Fødeavdelinger skal ha minimum fire gynekologer fast ansatt ved avdelingene og det bør 
tilstrebes seks.  
 
Ved kvinneklinikker skal det være tilstedevakt av fødsels- og anestesilege og vaktberedskap av 
barnelege, nødvendig jordmor- og operasjonsstuebemanning samt barneavdeling for 
intensivbehandling av nyfødte.  
 
Fødetilbud til kvinner med særlig behov for oppfølging skal sentraliseres. Nye seleksjonskrav der 
det angis hvem som skal og bør føde på kvinneklinikker og fødeavdelinger er spesifisert.    
Beredskap for katastrofekeisersnitt skal forbedres ved at disse skal kunne utføres innen 15 
minutter. Dette medfører krav til tilstedeværelse av fødselslege, anestesi- og operasjonspersonell. 
Fødselslege skal også være tilstede ved risikofødsler ved fødeavdelinger. 
 
For alle fødeinstitusjoner er det krav om tilstedeværelse av jordmor i aktiv fødsel. Ved fødestuer 
og små fødeavdelinger må det være to jordmødre i vakt til enhver tid.  
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Det er også en rekke kvalitetskrav for kompetanseheving. Blant annet skal det gjennomføres 
minimum to praktiske øvelser i ”akutte situasjoner” pr. år, hospitering ved høyere nivå, og 
opprettes fagutviklingsjordmor med mer. Alle disse kravene betyr økt jordmorbemanning.  
 
Helse Nord har i denne rapporten skissert konsekvensene av å innføre de foreslåtte nasjonale 
kvalitetskravene. Saken gir også retning for det videre arbeid etter at Helse- og 
omsorgsdepartementet har avklart status for kvalitetskravene.  
 
Helse Nord har en spredt befolkning og en geografi og klima som gir tildels lange avstander og 
dermed transportmessige utfordringer. Vi har derfor en desentralisert og differensiert 
fødselsomsorg i dag, med 16 fødeinstitusjoner hvorav to kvinneklinikker, sju fødeavdelinger, 
seks fødestuer og en forsterket fødestue. I 2009 ble det født 5315 barn i landsdelen.  
 
Driften av fødeinstitusjonene er krevende. Det har vært vedvarende og bemannings- og 
driftsproblemer flere steder. Landsdelen har mange og små kommuner der kvinnens mulighet til 
å velge mellom fastlege og kommunejordmor begrenses fordi jordmortjeneste kjøpes fra 
Helseforetakene i svært små stillingsbrøker. 
 
De foreslåtte kvalitetskravene vil gi en faglig bedre svangerskaps- og fødselsomsorg. Det er 
avgjørende for Helse Nord at vi kan tilby de fødende i landsdelen en organisering av tilbudet som 
er i tråd med faglige anbefalinger.  
 
Dette gir Helse Nord store utfordringer med økte bemanningskrav både for jordmødre i primær-, 
og spesialisthelsetjenesten og til spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer.  
Konsekvensene av bemanningskravene alene vil øke behovet for gynekologer i regionen med 
maksimalt 18, minimum 5 stillinger. Hvor mange nye jordmødre det er behov for, er vanskelig å 
anslå.  
 
Helse Nord har, i likhet med andre regioner, problemer med å rekruttere faste gynekologer til de 
små fødeavdelingene. De nye kvalitetskravene vil gjøre det svært utfordrende å opprettholde alle 
de 16 fødeinstitusjonene.  
  
Konsekvenser av de foreslåtte kvalitetskravene for hvor fødsler vil foregå i Helse Nord, er slik 
arbeidsgruppen ser det, slik: 
 

 Helse Finnmark: Ingen endring. 
 Universitetssykehuset Nord-Norge: Har i dag en kvinneklinikk, to fødeavdelinger og to 

fødestuer. Kan bli: En kvinneklinikk, en fødeavdeling og to fødestuer. En fødestue 
omgjøres til enhet for svangerskaps- og barselomsorg. 

 Nordlandssykehuset: Har i dag: En kvinneklinikk, en fødeavdeling og en forsterket 
fødestue. Kan bli: En kvinneklinikk, en fødeavdeling og en fødestue. 

 Helgelandssykehuset: Har i dag: To fødeavdelinger og to fødestuer: Kan bli: To 
fødeavdelinger og en fødestue, eller kun to fødeavdelinger der henholdsvis en eller to 
fødestuer omgjøres til enhet for svangerskap og barselomsorg. 

 
Ved omgjøring fra fødestuer til enhet for svangerskaps og barselomsorg mener vi at jordmødrene 
bør være kommunalt ansatte fordi de da i det vesentlige bedriver aktiviteter som er hjemlet i 
kommunehelseloven og skal være forankret i kommunene.  
 
Den regionale arbeidsgruppen som har utredet konsekvensene av de nye kravene til kvalitet i 
behandling og omsorg for gravide og fødende mener kravene stort sett er gode, og gir en 
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nødvendig kvalitetsheving. Det er grunn til å tro at de foreslåtte endringer kan gi mer robuste og 
stabile fagmiljøer og en mer sammenhengende og helhetlig svangerskaps-, fødsels- og 
barselomsorg.  
 
Organiseringen av svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen må baseres på et nøkternt og 
realiserbart bemanningsbehov og det må arbeides for økt utdanningskapasitet i regionen av 
fagfolk. Kvaliteten må overvåkes ved innføring og måling av kvalitetsindikatorer og det må 
utvikles et system for overvåking av at kvalitetskrav innfris. 
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2 INNLEDNING OG BAKGRUNN 

2.1 Rammebetingelser for arbeidet 

Regjeringen har gjennom revidert oppdragsdokument 2009 og oppdragsdokument 2010 pålagt de 
regionale helseforetakene, sammen med berørte kommuner og brukerrepresentanter, å utarbeide 
en flerårig, helhetlig og lokalt tilpasset plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse 
Nord. Planen skal sikre kapasitet i forhold til fødselstall og være i samsvar med utvikling av 
akuttilbud ved lokalsykehus. De fødende skal sikres et desentralisert, differensiert og forutsigbart 
fødetilbud, også i høytider og ferier. Planen skal omfatte rekruttering og plassering av 
utdanningsstillinger for spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer. 
 
Til grunn for arbeidet ligger: 
 

 Stortingsmelding 12, ”En gledelig begivenhet. Om en sammenhengende svangerskaps-, 
fødsels- og barselomsorg” (juni 2009) 

 ”Et trygt fødetilbud – forslag til kvalitetskrav for fødeinstitusjoner” (rapport fra 
Helsedirektoratet, april 2010) 

 
Rapporten ”Et trygt fødetilbud” er en oppfølging av Storingsmelding 12. Før de to rapportene 
nevnt ovenfor kom, var det lagt til grunn at de tre typene fødeinstitusjoner som er i Norge i dag 
(fødestuer, fødeavdelinger og kvinneklinikker) burde ha et visst antall fødsler for å sikre god 
kvalitet. Forslaget til nye kvalitetskrav for fødeinstitusjoner skal erstatte de nåværende grensene 
for antall fødsler en fødeinstitusjon bør ha.  
 
I denne rapporten gjør vi nærmere rede for konsekvenser av å innføre de foreslåtte nasjonale 
kvalitetskravene i Helse Nord. Per dags dato er de nye, nasjonale kvalitetskravene forslag. 
Helsedirektoratet har hatt ”Et trygt fødetilbud på høring” (høringsfrist i juni 2010), og har sendt 
over høringsuttalelsene til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det er ikke avklart hvilken 
status kravene kommer til å få i framtiden. Denne rapporten fra Helse Nord oversendes HOD, og 
det er departementet som håndterer prosessen videre.  
 
Rapporten fra Helse Nord viser konsekvensene av å innføre de foreslåtte kvalitetskravene. 
Arbeidsgruppen i Helse Nord mener det nasjonale arbeidet som er gjort, både i 
stortingsmeldingen og de foreslåtte kvalitetskravene, totalt sett er godt, og det gir en nødvendig 
kvalitetsheving av svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorgen. Det er samtidig klart at kravene 
slik de er foreslått blant annet vil bety endringer for seleksjon og organiseringen av 
fødeinstitusjonene, og det vil kreve en høyere bemanning enn vi har i dag. 
 
2.2 Organisering av arbeidet 

Helse Nord RHF har organisert arbeidet med denne rapporten i to nivåer: en regional 
arbeidsgruppe og lokale arbeidsgrupper i hvert helseforetak.  
 
Den regionale arbeidsgruppen utarbeidet først et rammeverk basert på de nasjonale rapportene, 
som oppsummerte sentrale temaer og utfordringer for Nord-Norge. Rammeverket var et 
supplement til de nasjonale rapportene på områder hvor implementeringen av kvalitetskravene 
stiller helseforetakene overfor betydelige utfordringer. De lokale prosjektgruppene i hvert 
helseforetak utarbeidet lokale planer. Både i regional og lokal gruppe har brukermedvirkning og 
samarbeid med kommunene i opptaksområdet vært sterkt vektlagt.  
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Det har vært knappe tidsfrister i dette arbeidet, og lokale grupper har stort sett gjort sin jobb i 
oktober 2010. 1. november 2010 sendte lokale grupper sine rapporter til den regionale gruppen. 
Den regionale gruppen ferdigstilte denne samlede rapporten for Helse Nord, og den ble behandlet 
i styret i Helse Nord 12. november. 15. november var fristen for å sende rapporten til Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
 
2.2.1 Regional gruppe 

Den regionale arbeidsgruppen startet sitt arbeid 19. august 2010 med et omfattende mandat. Den 
regionale arbeidsgruppen har ikke klart å besvare alle punktene i mandatet i denne rapporten. Det 
må gjøres et videre arbeid for å oppfylle mandatet fullt ut. Mandatet er: 
 
Regional prosjektgruppe skal: 
 

1. Kartlegge status: Virksomhetsdata, bemanningsdata, vaktberedskap og samhandling med 
kommunene i forhold til jordmortjenestene. 

2. Beskrive ”nåsituasjonen” opp mot kvalitetskravene som rapporten ”Et trygt fødetilbud” 
stiller til fødeinstitusjoner.   

3. Beskrive anbefalt forløp for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg med forslag til 
faktisk funksjonsfordeling (protokoller) mellom fødeinstitusjoner og kommunene (”hvem 
skal hvor og når”).   

4. Utarbeide forslag til konkrete kommunikasjonsprotokoller med særlig fokus på 
samhandling mellom nivåene (konsultasjon/rådgivning). 

5. Angi kompetansestatus som minimum er nødvendig på fødeinstitusjonene jf. 
anbefalingene i rapporten. 

6. Angi rammeverk for lokale prosjektgrupper for å sikre at kvalitetskravene forstås og 
implementeres likt i hele regionen. 

7. Utrede behov for utdanning av spesialister innen fødselshjelp og kvinnesykdommer i 
regionen (antall spesialister i forhold til forventet aktivitet, antall som går av med pensjon 
i løpet av en 10-årsperiode). 

8. Etter innspill fra de lokale prosjektgrupper gi anbefaling til Helse Nord RHF for 
organisering av fødselsomsorgen i foretaksgruppen. 

9. Gruppen må i sitt arbeid avklare og ta hensyn til spesielle lokale forhold knyttet til 
geografi og tilgjengelighet. En tenker her spesielt på Øst-Finnmark (fødeavdelingen i 
Kirkenes sikres) og Helgeland (fødeavdelingene i Mo i Rana og Sandnessjøen sikres). 
Forhold knyttet til klinikkstruktur versus separate sykehusenheter må også belyses.  

 
Gruppens sammensetning: 
 
Helse Finnmark  

 Suzana Rosic, overlege gynekolog, Helse Finnmark Kirkenes 
 Frode Øvrejord, kommuneoverlege Alta 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge 

 Anne Grete Larsen, virksomhetsleder/jordmor, Fødestua i Lenvik 
 Pål Øian, avdelingsoverlege, UNN Tromsø 
 Kari Fiske, avdelingsjordmor, UNN Narvik 

 
Nordlandssykehuset 

 Nina Jamissen, klinikksjef, Nordlandssykehuset HF 
 Morten Bain, kommuneoverlege, Vågan 
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Helgelandssykehuset 
 Randi Erlandsen, sykepleiefaglig sjef, Helgelandssykehuset HF 
 Torbjørn Uhre, kommunelege Alstadhaug 

 
Regionalt brukerutvalg 

 Marit Østlund Hansen 
 
Tillitsvalgt 

 Tove Elisabeth Svee, KTV/jordmor 
 
Helse Nord RHF 

 Trude Grønlund, faggruppeleder, prosjektleder 
 Anca Heyd, medisinsk rådgiver, prosjektkoordinator 
 Anne May Knudsen, informasjonsrådgiver 

 
Arbeidsgruppen har hatt fire møter; tre hvor rammeverket ble utarbeidet og et avsluttende møte, 
etter ferdigstilling av arbeidet i de lokale gruppene. 
 
Planene fra de lokale gruppene i hvert helseforetak er vedlegg til denne rapporten. Mer 
informasjon om de lokale arbeidsgruppene finnes der.  
 
 
 

3 SVANGERSKAPSOMSORG 

3.1 Dagens situasjon 

Ifølge nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorg skal omsorg til kvinner med normalt 
svangerskap gis av jordmor eller fastlege, eller gjennom et samarbeid mellom fastlege og 
jordmor (Sosial- og helsedirektoratet, 2005, revidert 2008). 
 
Stortingsmelding nr. 12 ” En gledelig begivenhet” slår også fast at svangerskapskapsomsorgen 
skal være forankret i primærhelsetjenesten.  
 
Informasjon om situasjonen i regionen er nokså fragmentert da den kan variere mye fra 
kommune til kommune, men noen felles trekk eller problematiske områder som gjelder vår 
region kan trekkes frem.  
 
I områder med fødestuer har jordmødrene som er ansatt ved fødestuene en stor andel av 
svangerskapsomsorgen. Dette er for eksempel tilfelle i Finnmark (Alta), i Midt-Troms, på 
Helgeland og i Lofoten. 
 
Alle foretak selger jordmortjenester til omliggende kommuner (se tabell 1). Hvor mye er veldig 
varierende og det er et gjennomgående problem at jordmødre ansettes i kommuner i til dels 
veldig små stillingsbrøker. På Helgeland for eksempel, hvor dette ble kartlagt, har åtte kommuner 
jordmødre ansatt i stillinger mellom 5 og 20 % (se også vedlegg 6). 
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Tabell 1: Salg av jordmortjenester fra spesialisthelsetjeneste til kommuner i 2009, årsverk 

 Kvinneklinikk  Fødeavdeling  Fødestue  

 Tromsø  
Bodø  
 

2,9 
0 

Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  
Kirkenes 

1,5 
1,5 
0,30 
0,5 
0,1 
1,1 
0 

Lofoten  
Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund  
Sonjatun 
 

0,6 
1,61 
- 
0,452 
1,13 
2,34 

 
 
Det må være tilstrekkelig bemanning med både leger, jordmødre og helsesøstre for at 
svangerskaps- og barselsomsorgen skal fungere i kommunene med best mulig kvalitet. De fleste 
kommunene i Helse Nord har jordmor i brøkstillinger. 
 
3.2 Kvalitetskrav og utfordringer 

Tidligere var oppmerksomheten i svangerskapsomsorg rettet mot å utføre kontroller. I dagens 
praksis er fokuset flyttet til informasjon, råd og veiledning. Det anbefales at kvinner bør tilbys 
kontinuitet gjennom svangerskap, fødsel og barseltid, hvilket innebærer å møte så få fagpersoner 
som mulig. Samhandlingsreformen har innført begrepet ”beste effektive omsorgsnivå” (BEON) 
som skal sikre best utnyttelse av de samlede helseressursene. Det er da snakk om både økonomi 
og kvalitet. 
 
Tverrfaglig samarbeid og kontinuitet gjennom svangerskap, fødsel og barseltid er en politisk 
målsetting vedtatt av Stortinget i 2001 og 2009. Helhetlige forløp er en faglig forutsetning for 
å kunne iverksette vedtak om desentralisert fødselsomsorg ved fødestuer, men generelt er 
kontinuitet og helhet viktig for alle gravide, både friske og syke, for å få et så godt utfall som 
mulig. Derfor bør svangerskapsomsorgen utføres i samarbeid i alle ledd og nivåer til det beste for 
brukerne. 
 
I rapporten ”Et trygd fødetilbud” legges vekt på følgende kriterier (Helsedirektoratet, 2010): 
 

 En fast struktur i oppfølgingen av gravide kan skape en enda større trygghet. Det er 
mange aktører og en del steder bærer tilbudet preg av manglende samarbeid. 

 Det er ønskelig med et bedre og mer strukturert samarbeid mellom kommune- og 
spesialisthelsetjenesten om gravide med spesielle utfordringer og særskilte behov. 

 Det er ønskelig med en bedre prioritering og hensiktsmessig fordeling av ressursene 
mellom friske gravide med forventet ukomplisert forløp og risikogravide og utsatte 
grupper. 

 
Det er kun Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset som i sin lokale rapport har utredet 
utfordringer knyttet til svangerskapsomsorg, men den regionale prosjektgruppen mener at 
problemene som skisseres der også i stor grad gjelder for de andre foretakene. 
 
Situasjonen oppfattes ikke tilfredsstillende sett fra primærhelsetjenestens side. Tilfeldigheter 
avgjør hvor den gravide går til kontroll. Gravide som henvender seg til en fødeavdeling direkte 
blir mottatt for svangerskapskontroller uten henvisning og uavhengig av om det dreier seg om 

                                                 
1 60 % stilling +100 % for Fødestua i Midt-Troms 
2 Til Vefsn kommune 
3 Til 3 kommuner 
4 Fødestua jobber etter Sonjatun-modellen, der UNN betaler for 3 stillinger og Nord-Troms kommunene for 2,3 stillinger 
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risikosvangerskap eller ikke. Dette oppleves å være i strid mot gjeldende retningslinjer. 
Situasjonen skaper usikkerhet hos den gravide og fører til ulikheter i helsetjenestetilbudet. 
 
Kommunikasjonen mellom nivåene er for dårlig og praksisen fører også til fare for 
"pulverisering av ansvar" og kan skape mulige feilkilder. Arbeidsfordelingen mellom 
kommunehelsetjenesten og sykehusene må være basert på faglige kriterier og gjeldende 
retningslinjer. 
 
Primærhelsetjenesten legger til grunn at ukompliserte svangerskap skal ivaretas av 
primærhelsetjenesten og at risikosvangerskap henvises til spesialisthelsetjenesten. 
Primærhelsetjenestens oppfatning er at henvisningsplikten også må gjelde 
svangerskapsomsorgen slik at spesialisthelsetjenesten fungerer som en 2.-linjetjeneste og ikke 
som en 1.-linjetjeneste. 
 
Behovet for kompetanseheving/vedlikehold er stort. Økonomi og mangel på vikarer kan sette 
begrensinger på mulighet og omfang av å reise bort for oppdatering, kurs og hospitering. 
 
Kommunene må ta et større ansvar for kompetanseheving og sette det som et krav for de ansatte. 
Lokalt kan dette gjøres med regelmessig kursing/tverrfaglig samarbeid mellom de ulike 
yrkesgruppene, i egen kommune eller ved interkommunalt samarbeid. Dette kan eksempelvis 
innarbeides i fastlegeavtaler og må også gjelde for turnusleger. 
 
Gjeldende retningslinjer for seleksjon av gravide må implementeres og følges av kommune- og 
spesialisthelsetjenesten slik at alle fødeinstitusjonene har felles praksis. 
 
3.3 Konsekvenser av kvalitetskrav 

Rapporten ” Et trygt fødetilbud” viser til samhandlingsreformen som understreker at, for å få 
etablert god samhandling og helhetlige pasientforløp, er det viktig å etablere systemer som kan 
bidra til tverrfaglig samarbeid og god informasjon. Helhetlige tjenester til gravide, fødende og 
barselkvinner har lenge vært et ønske fra så vel fagfolk som brukere. I dag følges kvinnene opp i 
kommunehelsetjenesten, de føder i spesialisthelsetjenesten og har mye av barseltiden i 
kommunehelsetjenesten. For å bidra til mer helhetlig og kvalitetssikrede forløp for den gravide 
og hennes familie, vil det være viktig å bedre samhandlingen mellom fastleger og jordmødre, 
mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. I tillegg vil det være viktig å 
utarbeide felles prosedyrer som kan bidra til å trygge forløpene for kvinner med spesielle behov. 
Dette vil innebære ytterligere tverrfaglig samarbeid. 
 
Virkemidler som kan bidra til bedret samhandling og kommunikasjon: 
 

 Videreutvikle/etablere formelle fora hvor spesialisthelsetjenesten møter 
helsesøstre/kommunejordmødre og kommuneleger/fastleger. Her bør man tilstrebe felles 
rutiner og prosedyrebeskrivelser. Oppfølging av gravide med spesielle behov, 
rus/psykiatri/behov for støtte fra barnevern kan være aktuelle områder. 

 Prosedyrer for utveksling av informasjon er viktig for å sikre riktig oppfølging. 
 Videreføre/etablere felles kurs på tvers av nivåene. 
 Etablere/videreføre hospiteringsordninger. 
 Etablere/videreføre fagråd regionalt/lokalt. 
 Etablere regional perinatalkomité. 
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Det må være tilstrekkelig bemanning med både leger, jordmødre og helsesøstre for at 
svangerskaps- og barselsomsorgen skal fungere i kommunene med best mulig kvalitet. Det vil 
derfor bli behov for flere jordmorstillinger. Det er mange kommuner i Helse Nord som har 
jordmor i brøkstillinger. Det er ønskelig for rekrutteringen og stabiliseringen at flere kommuner 
går sammen og deler på jordmortjeneste i større stillingsbrøker. Kommune må ha tilstrekkelig 
ressurser/bemanning: lege og jordmor, for å kunne tilby gravide et reelt valg for hvem de velger å 
gå til kontroller hos. 
 
 
4 FØDSELSOMSORG 

Helse Nord stilles ovenfor spesielle utfordringer når det gjelder organisering av fødetilbudet. 
Krav til et desentralisert tilbud i forbindelse med et relativt lavt antall fødende og spredt geografi, 
gjør at et forholdsvis lite antall fødsler fordeles på forholdsvis mange fødeinstitusjoner.  
 
I 2009 var det i 5315 fødsler i landsdelen. Disse var fordelt på 16 fødeinstitusjoner: to 
kvinneklinikker, sju fødeavdelinger, seks fødestuer og en forsterket fødestue. Alle 
fødeinstitusjoner i Nord-Norge ansees for å være små og det er store variasjoner også innad i 
regionen. Nesten halvparten av alle fødslene i Helse Nord skjer på de to kvinneklinikkene, 45 % 
finner sted på fødeavdelingene og kun 8 % av alle fødslene i regionen, dvs. kun 491 fødsler 
fordeles på sju fødestuer.  
 
Med en slik struktur er både bemanning og kvalitet i fødselsomsorgen områder som byr på 
mange utfordringer og som stiller store krav til fremtidig organisering. Helhetlig tenkning og god 
samhandling er vesentlige for å sikre et trygt, godt og likeverdig tilbud til alle brukerne. 
 
Grafene nedenfor viser fødselstall i 2009, sortert etter institusjon og foretak/institusjonsnivå.  
 
Figur 1: Fødselstall i 2009, sortert etter institusjon og foretak 
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Figur 2: Fødselstall i 2009, sortert etter institusjonsnivå 

 
 
 
4.1 Bemanning gynekologer 

4.1.1 Dagens situasjon 

Et stort antall fødeinstitusjoner krever også en viss bemanning med både gynekologer, 
jordmødre, og barnepleiere. På fødeavdelinger og kvinneklinikker trengs også anestesipersonell 
og operasjonssykepleier. 
 
Når det gjelder gynekologer har en rapport fra Norsk gynekologisk forening utredet 
utdanningskapasitet og fremtidig behov for gynekologer. Områder som fremheves som 
problematiske er lav bemanning med belastende vaktsystemer på små fødeavdelinger (som ofte 
gjør rekruttering vanskelig og krever betydelig bruk av vikar), for lite utdanningskapasitet og 
skjevfordeling når det gjelder alder (Norsk gynekologisk forening, 2008).  
 
Nedenfor fremstilles situasjonen i Helse Nord slik den er per dags dato (november 2010). 
 
Grafen viser tydelig at det er en rekke utfordringer knyttet til bemanning med gynekologer i 
regionen. Fem av syv fødeavdelinger har mindre enn fire fast ansatte overleger, like mange har 
minst en ubesatt overlegestilling. Det er kun fire av syv fødeavdelinger som utdanner 
gynekologer og over 70 prosent av utdanningsstillingene er lokalisert ved de to kvinneklinikkene. 
Vikarbruken ved fødeavdelingene er høy og varierer mellom 11 og 55 uker, hvorav seks 
avdelinger har mer enn 25 uker med vikarinnleie per år (se vedlegg 2 basale data). 
 
 
 
 
 
 
 
 

1481

1072

453 395 387 295 265 263 261 128 118 99 69 49 27 2

Fødselstall sortert etter institusjon og 
institusjonsnivå

Kvinneklinikk Fødeavdeling Fødestue

15



Figur 3: Bemanning fast ansatte gynekologer, november 2010 

 
 
Også aldersfordelingen av gynekologer i regionen gir grunn til bekymring. Mer enn halvparten 
av alle gynekologene i regionen er over 50 år, det betyr at 22 av 40 gynekologer vil/kan gå ut av 
vaktsystemet. Aldersfordelingen vises i grafen nedenfor. 
 
Figur 4: Aldersfordeling gynekologer, november 2010 

 
 
 
4.1.2 Kvalitetskrav og utfordringer 

Fødeavdelingene, spesielt de minste, har fått påvist områder som utgjør en kvalitetsbrist og som 
krever utbedring og oppfølging. I 2008 utga Helsetilsynet en rapport med gjennomgang av alle 
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tilsynssaker ved alle små fødeavdelinger. Utfordringene er sammensatte og i stor grad knyttet til 
arbeidsforhold som eksempelvis rekrutteringsproblemer og utstrakt bruk av vikarer, ofte i form 
av vikarstaffetter med stadig nye vikarer som kommer for en svært kort tidsperiode. Dette gjelder 
først og fremst gynekologer, men også til en viss grad jordmødre. 
 
Ofte er det en eller to faste gynekologer som over mange år har utgjort kontinuiteten på 
avdelingen. Kvalitet på tilfeldige vikarers fagkompetanse og kommunikasjonsevne varierer. 
Muligheten for kompetanseheving og utvikling av gode fagmiljø er vanskelig under slike 
forhold.  
 
Målet med nye kvalitetskrav er å lage større og bærekraftige fagmiljøer som sikrer et godt 
fødselstilbud også i fremtiden. Dette omfatter krav til akseptabel vaktordning og et forutsigbart 
fødetilbud som gir bedre utnyttelse av ressurser og personell slik St. meld. 12 angir. Selv om ikke 
volumkrav skal inngå i nivåinndeling av fødeinstitusjoner, forutsetter bemanningskravene en viss 
størrelse slik at man sikrer meningsfullt arbeidsbelastning på dagtid, et faglig miljø, mulighet til 
hospitering og faglig utvikling som så vil gjøre avdelingene til attraktive arbeidsplasser. 
Beredskapen ved risikofødsler skal styrkes, også ved fødeavdelingene og kompetanseheving og 
vedlikehold skal sikres. 
 
Kravspesifikasjon fra Helsedirektoratet 2010 : 
 
Ved kvinneklinikkene må det stilles krav til døgnkontinuerlig tilstedevakt av spesialist i 
fødselshjelp. Forvakt samt gynekologspesialist i bakvakt, skal ha tilstedevakt. 
 
Fast ansatte spesialister må utgjøre hoveddelen av bemanningen ved fødeavdelinger. 
 

• Korttidsvikarer er en nødløsning for kun kortere perioder. 
• Ved vikarbruk bør det benyttes faste vikarer. 
• Faste vikarer må forpliktes til å delta i regionale og nasjonale fagfora. 

 
Avdelingen må ha minst fire spesialister i fødselshjelp/gynekologi og man bør tilstrebe seks 
spesialister. Fødeavdelinger skal som et minimum ha ansatt gynekologspesialister i firedelt vakt 
og tilstrebe seksdelt vakt.  
Vakthavende gynekologspesialist må være tilstede i avdelingen ved risikofødsler (for eksempel 
situasjoner som krever overvåking med CTG og der mors tilstand krever skjerpet overvåking). 
 
Et bærekraftig fagmiljø ved en fødeavdeling vil kunne medføre en overbemanning i forhold til 
pasientgrunnlaget. Noe av denne overbemanningen er nødvendig for å ivareta krav om 
hospitering og kan også sikre mulighet for forskningsaktivitet. 
 
Oversikten over gynekologstillinger i Helse Nord som per dags dato er besatt, viser at 
rekrutteringen av gynekologer er vanskelig. Det er ikke til å anta at det blir lettere. Det utdannes i 
dag mange leger i Norge og norske leger i utlandet. Men det utdannes for få gynekologer i Norge 
til å fylle avgangen for alderpensjonister (Norsk gynekologisk forening, 2008). Avdelingene er 
avhengige av import av spesialister. 
 
For å dekke vakt gjennom hele året trenges det med dagens system 2,8 årsverk à 38 timer. 
Da er det regnet aktiv arbeidstid fra kl 07.45 til 16.30 på hverdager, 09-13 på lørdag, søndag og 
helgedager og resten passiv hjemmevakt. Med en bemanning på tre med normalarbeidstid vil det 
altså være bare én gynekolog tilstede til enhver tid. 
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En betydelig utfordring er å rekruttere spesialister. Rekruttering av spesialister er et 
møysommelig arbeid som sykehusene må ta på alvor. Å utdanne egne spesialister med tilhørighet 
til stedet bør ha fokus. De nye kravene ansees som omfattende og ressurskrevende. Det er 
imidlertid helt nødvendig å sørge for bærekraftige fagmiljø for å endre nåværende situasjon og 
for å gi driftsgrunnlag over tid.  
 
4.1.3 Konsekvenser av kvalitetskrav 

Rapporten ”Et trygt fødetilbud” stiller krav til bemanning ved fødeinstitusjonen. Kravet om 
robuste og stabile legemiljø ved fødeinstitusjonene krever minst fire-delt, helst seks-delt 
vaktording. I tillegg vil de faglige kravene om tilstedevakt ved kvinneklinikk samt 
tilstedeværelse av gynekolog ved risikofødsler i fødeavdelinger kreve økt bemanning, likeså krav 
om hospitering og kompetanseheving.  
 
Kartlegging viser at behovet for tilføring av nye gynekologstillinger vil være maksimum 18, 
minimum 5, avhengig av hvordan tilbudet organiseres. Minimumstallet forutsetter at 
vaktberedskap skal flyttes innad i foretaket og at private hjemler flyttes til sykehuset. Det reelle 
behovet for tilføring av nye stillinger vil ved implementering av ovennevnte krav ligge mellom 
de angitte tallene. 
 
Å rekruttere gynekologer vil bli en minst like stor utfordring i årene som kommer som det er i 
dag, ikke minst i Nord-Norge. Det virker også skjerpende på situasjonen at mer enn halvparten 
av spesialistene i Nord-Norge er over 50 år.  
 
Det er urealistisk å tro at regionen kan tiltrekke seg 18 nye spesialister i gynekologi og 
fødselshjelp samtidig som mer enn halvparten av legene i regionen skiftes ut i løpet av de neste ti 
årene. I tillegg vil befolkningsgrunnlaget ikke rettferdiggjøre å ansette et så høyt antall 
gynekologer i regionen, selv hvis man legger til grunn en viss overbemanning for å ivareta krav 
til kompetanseheving og forsvarlige beredskapsordninger og at hovedtyngden i arbeidet i vår 
region er gynekologien og ikke fødselshjelpen. 
 
En konsekvens av nye kvalitetskravene vil nødvendigvis føre til reduksjon i antall 
fødeinstitusjoner i vår landsdel, spesielt når man tar i betraktning de krav som stilles i dag til 
akseptable vaktordninger. En ny organisering av fødetilbudet vil kunne redusere behovet for 
nyopprettede stillinger. 
 
Uansett må bemanningen i regionen styrkes og det er derfor viktig å lage en plan for rekruttering 
til faget. Det beste tiltaket for å sikre seg tilgang til spesialister med god kompetanse og vilje til å 
bli i regionen er å utdanne disse i regionen. Norsk gynekologisk forening uttrykker i en rapport 
om ”Status og utfordringer i faget gynekologi og fødselshjelp” (Norsk gynekologisk forening, 
2008) sin bekymring over utviklingen for spesialister på dette området og anbefaler å øke andel 
utdanningsstillinger med 30 per år.  
 
Helse Nord har god erfaring med utdanningsprogrammer for spesialister i bl.a. barne- og 
ungdomspsykiatri og det planlegges å starte opp et tilsvarende program for gynekologi og 
fødselshjelp i 2011. 
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4.2 Bemanning jordmødre  

4.2.1 Dagens situasjon 

Tilgangen på jordmødre i regionen på fødeinstitusjoner ansees for å være tilfredsstillende og 
rekruttering til de forskjellige fødeinstitusjonene har vært god. Vaktsystemet derimot er lagt opp 
forskjellig, avhengig av institusjonenes størrelse og nivå. 
 
På kvinneklinikkene er barselomsorg organisert i flere seksjoner (for eksempel barselavdeling, 
fødeavdeling, fødepoliklinikk). Dette gir høyere bemanning da det er behov for å dekke vakter på 
de forskjellige seksjonene.  
 
På fødeavdelingene er det én til tre jordmødre i vakt, avhengig av tidspunkt på døgnet og om det 
er en vanlig ukedag eller helg/helligdag. Det forklares med økt behov på dagtid, da mange 
avdelinger også har ansvaret for gynekologske pasienter. De senere årene har fokuset vært rettet 
mot å ha minst to jordmødre på vakt med tanke på pasientsikkerhet, økte krav til for eksempel 
overvåking og nye tilførte arbeidsoppgaver.  
 
Det er kun tre fødeavdelinger i Helse Nord som er bemannet med to jordmødre til enhver tid, de 
fleste har kun én jordmor i vaktberedskap i perioder med lav drift (helger, helligdager, natt), men 
også delvis på dagtid. Det foreligger heller ikke formaliserte avtaler om bakvaktsystem for å 
tilkalle en jordmor ved behov, selv om det gjøres i praksis. 
 
På fødestuene er det generelt vaktberedskap av én jordmor og det varierer om jordmor er til stede 
i fødeinstitusjonen eller hjemme. Tre av seks fødestuer har bakvaktsordning. 
 
Til tross for god bemanning er det betydelig bruk av jordmorvikarer. Det er dog vanskelig å 
skaffe realistiske tall, da vikarer både kan være fast og brukes for eksempel i barselpermisjon, 
men også ved sykdom, ferieavvikling eller problemer med å få dekt opp vaktene. Derfor kan 
tallene nedenfor ikke brukes for å si noe om for eksempel reel behov for økte ressurser.  
 
Barnepleiere er en del av fødetilbudet i spesialisthelsetjenesten og representerer en 
spisskompetanse i områdene amming og ivaretakelse av det nyfødte barnet. Antall barnepleiere 
varierer betydelig mellom de forskjellige institusjonene. Denne forskjellen er spesielt 
fremtredende ved fødestuene, der to ikke har barnepleiere i det hele tatt og en av de minste har 
4,25 årsverk fast ansatte barnepleiere. De senere år har barnepleiere ofte blitt erstattet av 
jordmødre for å imøtekomme behovet for to jordmødre på vakt.  
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Tabell 2: Antall jordmødre i vakt i fødeinstitusjon, november 2010 
 Kvinneklinikk  Fødeavdeling  Fødestue  

Antall jordmødre i vakt i 
avdeling, man-fre (dag-
aften-natt) 
 
 
 
 

Tromsø  
Bodø  
 

11-5-51 
7-4-22 

Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  
Kirkenes  

3-2-2 
3-2-23 
3-2-24 
2-1-1 
2-2-1 
2-1-1 
35-2-1 

Lofoten  
Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund  
Sonjatun 
 

2-1-16 
1-1-07 
18 
1-1-19 
1-0-010 
1-1-1 

Antall jordmødre i vakt i 
avdeling, helg, (dag-
aften-natt) 

Tromsø  
Bodø  
 

5-5-5 
3/4-3-2 

Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  
Kirkenes  

2-2-2 
2-2-2 
2-1-111 
2-1-1 
1-1-1 
1-1-1 
2-1-1 

Lofoten  
Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund  
Sonjatun 
 

1-0-0 
1-1-012 
113 
1-0-0 
0-0-014 
1-1-1 

Bakvaktsystem Tromsø  
Bodø  
 

Nei 
Nei 

Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  
Kirkenes  

Nei 
Nei 
Nei 
Nei15 
Nei 
Nei 
Nei 

Lofoten  
Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund  
Sonjatun 
 

Ja 
Ja 
Nei 
Ja 
Nei 
Nei 
 

 
Tabell 3: Gjennomsnittlig ukesverk vikarinnleie per år (variabel innleie, ikke faste vikariat) i 2009 

 Kvinneklinikk  Fødeavdeling  Fødestue  

 Tromsø  
Bodø  
 

 Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  
Kirkenes  

80 
Ferie 
16 
? 
26 
38 
1-2 

Lofoten  
Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund  
Sonjatun 
 

 
5-6 
14 
52 
2 
0 

 
Tabell 4: Antall årsverk fast ansatte barnepleiere i 2009 

Kvinneklinikk  Fødeavdeling  Fødestue  

Tromsø  
Bodø  
 

15,5 
11 
 

Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  
Kirkenes  

5,2 
6 
6,01 
5,1 
5,25 
5,85 
6,75 

Lofoten  
Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund  
Sonjatun 
 

1,91 
1 
0 
2,4 
4,25 
0 

 

                                                 
1 Fordelt på fødeenheten, barselenheten, psykisk helseteam samt salg av jordmødre til kommunehelsetjenesten  
2 Dagbemanning er inkl. 2 ledere og fagjordmor som fungerer som buffer 
3 Dag 2-3 
4 Dag 2-3, aften 1-2, natt 1-2; antall per natt er turnusavhengig 
5 På dagtid 3 eller 2 
6 2-4 på dag, inklusiv leder, 1 jordmor gjør ultralyd, 1 jordmor har svangerskapspoliklinikk 
7 Alltid minimum 1 jordmor på dagtid, oftest en til avdeling og en til kontroller, hvis ikke det er sykefravær. Stort sett en jordmor på ettermiddag, 
og minst halvparten av nettene. Men alltid to jordmødre i vakt hvis barnepleier er på vakt 
8 En jordmor har heldøgn vakt, fra kl 21.00 er det hjemmevakt 
9 Minst en jordmor på dagvakt, sammen med barnepleier, en jordmor eller barnepleier på aften, natt 
10 Hjemmevakt fra 15.00-08.00, de fleste helgene hjemmevakt hele helgen. 
11 Dag 2-3, aften 1-2, natt 1-2; antall per natt er turnusavhengig 
12 Alltid minimum 1 jordmor på dagtid, oftest en til avdeling og en til kontroller, hvis ikke det er sykefravær. Stort sett en jordmor på ettermiddag, 
og minst halvparten av nettene. Men alltid to jordmødre i vakt hvis barnepleier er på vakt 
13 En jordmor har heldøgn vakt, fra kl 21.00 er det hjemmevakt 
14 Hjemmevakt fra 15.00-08.00, de fleste helgene hjemmevakt hele helgen. 
15 Kun for nyutdannede jordmødre 
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I 2006 har utdanningen som hjelpepleier og omsorgspleier blitt slått sammen til utdanning som 
helsefagarbeider. Dette har skapt uro og uklarhet i forbindelse med utdanning for barnepleiere, 
som var en videreutdanning av hjelpepleier og det var hevdet fra flere hold at 
helsefagarbeideren” også erstatter barnepleiere. Dette er ikke korrekt. I NOKUT sin liste over 
godkjente fagskoler er det ni institusjoner som har videreutdanning til barsel og barnepleie.  
 
4.2.2 Kvalitetskrav og utfordringer 

Moderne fødselsomsorg har endret seg gradvis de senere årene. Det er i dag mer overvåkning av 
gravide med risiko og flere kvinner med kompliserte lidelser og sykdommer som føder barn. 
Dette krever god overvåkning og kompetente fødselsleger og jordmødre. Den økte 
overvåkningen under fødselen både av kvinnen og fosteret medfører økt arbeid for personalet på 
fødeenhetene. På grunn av knappe ressurser blir det en diskusjon om friske fødende tar for mye 
av de knappe ressursene som er tilgjengelig. Det blir en prioriteringssituasjon hvor syke og friske 
settes opp mot hverandre. 
 
På fødeavdelinger og kvinneklinikker er det ikke uvanlig at en jordmor har ansvar for å passe på 
flere fødekvinner, friske og syke, samtidig. Særlig på større fødeinstitusjoner skjer det at jordmor 
kan ha flere fødende å passe på når de er på vakt (Helsedirektoratet, 2010). Stort arbeidspress 
spesielt på kvinneklinikker fører til at kvalitetsarbeid og kompetansehevende tiltak blir 
nedprioritert. 
 
Behovet for kompetanse må sees i forhold til de oppgaver virksomheten skal løse. Det vil derfor 
være forskjellig i de forskjellige typene fødeinstitusjoner (Helsedirektoratet, 2010). 
 
Kravspesifikasjon fra Helsedirektoratet 2010 (i kursiv skrift):  
  

 Arbeidsgruppen mener av faglige kvalitetshensyn at alle kvinner i aktiv fødsel bør ha en 
jordmor hos seg så tidlig som mulig i aktiv fase og fram til fødselen. Både syke og friske 
kvinner skal prioriteres og få den hjelpen og støtten de har behov for i den fasen. 

 Bemanningen i kvinneklinikkene må styrkes som følge av mer sentralisering av fødslene 
og økt kompleksitet i pasientgruppen. 

 Bemanningen i kvinneklinikkene og fødeavdelingene må være tilstrekkelig for bedre å 
ivareta forsvarlig overvåking og behandling samt etterkomme kravet om tilstedeværende 
jordmor i aktiv fase av fødselen. 

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

 Antall årsverk for jordmødre må økes i takt med økte krav til dokumentasjon, overvåking, 
oppfølging under og etter fødsel. Jordmorstillinger bør være heltidsstillinger. 

 …det er mulig at jordmødre kunne opprettholde sin kompetanse bedre ved å være to 
stykker under fødselen. Uansett bør en jordmor på fødestue ha mulighet til tilkalling av 
rask hjelp fra en bakvaktjordmor. 

 En jordmor må ha ansvaret for fagutviklingen. 
 
Fødselstallet for fødeavdelingene i Helse Nord er lite, men vil uansett kreve samme beredskap og 
bemanning som ved større avdelinger når nye krav skal implementeres. For både fødeavdelinger 
og fødestuer vil en av utfordringene med å møte nye faglige krav, være å tilfredsstille 
bemanningsvolumet på jordmødre. Dette både med hensyn til å skaffe tilstrekkelige antall og 
klare å etablere et stabilt miljø. Det er ut fra dagens situasjon ikke mulig å imøtekomme disse 
uten at dette skal gå ut over dagens barnepleierstab. 
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4.2.3 Konsekvenser av kvalitetskrav 

Jordmødre representerer en nøkkelrolle i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Den gravide 
vil møte jordmor både i forbindelse med oppfølging under svangerskapet, under selve fødselen 
og til slutt i barselperioden. Hvordan jordmortjenesten er organisert vil dermed være av stor 
betydning for hvordan tilbudet oppleves. 
 
De foreslåtte kvalitetskravene betyr, ikke overraskende, at jordmortjenesten må styrkes. Dette 
gjelder både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten. På alle fødeinstitusjonene er 
kravet om jordmor til stede under fødselen mest utslagsgivende for økt behov for 
jordmorstillinger. Imidlertid gjenspeiler dette kravet utviklingen i faget og det er tungtveiende 
vitenskapelig dokumenterte argumenter som taler for en slik ordning. Mange fødeinstitusjoner 
har allerede erkjent nødvendigheten av å ha to jordmødre på vakt og har prøvd å tilpasse dagens 
drift etter det.  
 
Den regionale gruppen stiller seg fullt bak dette kravet og mener at det må arbeides i regionen for 
at det til enhver tid skal være to jordmødre tilgjengelig på alle fødeinstitusjoner. Hvorvidt det her 
vil dreie seg om tilstedevakt eller vaktberedskap i en bakvaktsordning vil variere fra institusjon 
til institusjon og være avhengig av fødselstall, behov for følgetjeneste etc.  
 
Etablering av en slik ordning krever en bemanningsøkning i institusjonene. Det er vanskelig å slå 
fast per dags dato hvor mange stillinger det dreier seg om, da det avhenger av organiseringen av 
både fødselsomsorgen og følgetjenesten i hvert enkelt foretak.  
 
Også kravet om formalisert følgetjeneste og dermed vaktberedskap av jordmødre vil 
nødvendigvis kreve en økning i andel jordmorstillinger i kommunene uavhengig av hvilken 
løsning man velger for å imøtekomme kravet.  
 
Rekruttering av jordmødre til fødeinstitusjon har hittil vært uproblematisk for de fleste 
institusjonene i foretaket mens flere har pekt på at rekruttering i distriktene har vært vanskeligere. 
 
Det knyttes bekymring til å få utdannet tilstrekkelig fagpersonell for framtiden. Kravet om flere 
jordmorstillinger kan på kort sikt føre til ønske om omgjøring av barnepleierstillinger til 
jordmorstillinger, noe som innebærer at disse gjøres ”overflødig”. Ved en eventuell slik 
omgjøring av stillinger er det opplagt at barselomsorgen svekkes.  
 
Som konsekvens av nye kvalitetskrav må det startes et arbeid med å kartlegge behovet for 
jordmødre både på institusjon og i kommunehelsetjenesten, når avgjørelsen om 
organisasjonsstruktur er tatt. Når dette arbeidet er gjort, må man lage en rekrutteringsplan for 
regionen som sikrer et tilfredsstillende antall studieplasser. På foretaksnivå må det lages planer 
med fokus på optimal utnyttelse av jordmorressursene på tvers av nivåer og over kommunale 
grenser. Det må være et mål å øke stillingsbrøkene for jordmødre og dermed attraktiviteten ved 
for eksempel interkommunale avtaler og avtaler mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste.  
 
4.3 Bemanning anestesileger 

Fødeavdelinger og kvinneklinikker tar imot fødende med risiko for komplikasjoner under fødsel. 
De må derfor ha et velfungerende apparat som sikrer at komplikasjoner håndteres raskt og på 
høyt faglig nivå. I dette apparatet inngår anestesipersonell og operasjonssykepleiere. Disse skal 
sikre at det kan gjøres raskt keisersnitt, hvis behovet oppstår, og at mor og barn er godt ivaretatt 
ved behov for gjenoppliving (resuscitering) eller behandling av akutte situasjoner. I arbeidet med 
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en langsiktig plan inngår det derfor også at man ser på situasjonen ved fødeavdelinger og 
kvinneklinikker hva angår anestesipersonell. 
 
4.3.1 Dagens situasjon 

Det foreligger ikke detaljert informasjon om bemanning ved den enkelte institusjon for 
anestesisykepleier og anestesileger. Men vi har hentet ut generell informasjon om anestesileger 
fra Helse Nords rapport ”Regionalt traumesystem for Helse Nord” (2010). Dette presenteres i 
tabellen nedenfor. I tillegg er det hentet inn informasjon via medlemmene i den regionale 
prosjektgruppen om vaktsituasjon for de forskjellige profesjonsgruppene, da disse kan ha 
betydning for ivaretakelse av den akutte situasjonen under/etter fødsel.  
 
Tabell 5: Legeressurser (sum LIS og overleger anestesi) ved den enkelte institusjon i 2009 

 Kvinneklinikk  Fødeavdeling  

Antall legeressurser LIS og overleger anestesi Tromsø  
Bodø  
 

? 
? 

Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  
Kirkenes  

6 
? 
4 
0 
3 
2 
3 

Antall NR hjemler LIS og overleger1 Tromsø  
Bodø  
 

37 
18 

Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  
Kirkenes  

6 
6 
4 
0 
3 
2 
3 

 
Tabellen kan være noe misvisende da den ikke skiller mellom overlege og LIS og innleie av 
vikarer også inngår i begrepet legeressurser. Det fremgår av traumerapporten at både Kirkenes og 
Narvik dekker sine legeressurser i stor grad ved hjelp av innleide vikarer. Også ved de andre 
sykehusene er det bruk av vikarer, men i mindre grad. 
 
Vaktberedskapen er organisert forskjellig, avhengig av institusjonsnivå.  På kvinneklinikkene er 
det tilstedevakt av både anestesilege og anestesisykepleier2. På fødeavdelingen er alle 
anestesilegene i hjemmevakt om natten, og deler av helgene. De fleste sykehus har også 
anestesisykepleier og operasjonssykepleier i hjemmevakt om natten og deler av helgen. Det er 
kun Hammerfest og Harstad som har anestesisykepleier i tilstedevakt.  
 
4.3.2 Kvalitetskrav og utfordringer 

Anestesi- og operasjonspersonell er en viktig del av fødetilbudet ved fødeavdelinger og 
kvinneklinikker. De er involvert ved smertelindring, forløsning med keisersnitt, resuscitering av 
nyfødte og akutt situasjoner hos mor. 

 
Kravspesisfikasjon fra Helsedirektoratet 2010 (i kursiv skrift): 
 
Vaktberedskap kvinneklinikk: 

 Anestesilege samt anestesi sykepleier må ha tilstedevakt. 

                                                 
1 NR-hjemler: Hjemler/godkjente stillinger i Nasjonal Råds database – se http://www.helsedirektoratet.no/nasjonalt_rad Selv om sykehusene 
plikter å innrapportere ubesatte stillinger kan oversikten inneholde feil.  

 
2 I Bodø er primærvakt anestesi enten spesialist eller erfaren LIS som behersker intubasjon. Bakvakt anestesi er i hjemmevakt. 
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 Keisersnitt skal kunne utføres innen 15 minutter. 
 Anestesipersonale skal være tilgjengelig ved gjenopplivning av nyfødte. 

 
Vaktberedskap fødeavdeling: 

 Anestesipersonalet skal ha tilstedevakt. 
 Anestesipersonalet har sammen med jordmor og gynekologspesialist ansvaret for 

gjenopplivning av nyfødte. 
 Anestesiavdelingen skal kunne tilby epidural under fødsel. 
 Katastrofesnitt skal utføres innen 15 minutter. 

 
Presisering av kravspesifikasjon fra regional gruppe:  
 
Anestesipersonell er at vagt begrep som kan tydes på forskjellige måter. Dette har skapt en del 
uro og usikkerhet. Inntil en avklaring på høyere nivå foreligger, likestilles begrepet 
”anestesipersonell” med anestesisykepleier. 
 
Krav til bemanning med operasjonssykepleier nevnes ikke eksplisitt i rapporten ”Faglige krav til 
fødeinstitusjoner”. Den regionale gruppen er enig om at operasjonssykepleier er en naturlig del 
av et team der man skulle kunne forløse med keisersnitt og kommer derfor med følgende 
presisering av krav: 
 

 Fødeavdeling må ha operasjonssykepleier i døgnkontinuerlig vaktberedskap. 
 
Den største utfordringen med tanke på bemanning av anestesipersonell er kravet om påbegynt 
keisersnitt inne 15 minutter etter at avgjørelsen er tatt (ved behov for katastrofekeisersnitt). Med 
dagens vaktordning for anestesipersonell har hjemmevakt med en tilkallingstid på 20-30 minutter 
lar dette kravet seg ikke oppfylle (se kapittel 3.4 seleksjonskriterier). 
 
En oppgradering av vaktberedskap for alle personellgrupper til tilstedevakt vil stille foretakene 
foran store utfordringer med tanke på å bemanne alle stillinger og sørge for at 
utdanningskapasiteten økes i takt behovet. 
 
4.3.3 Konsekvenser av kvalitetskrav  

Begrepet ”anestesipersonell” er uklart og innebærer to forskjellige profesjoner, nemlig 
anestesileger og anestesisykepleier.  
 
I forbindelse med fødselshjelp har ”anestesipersonell” flere funksjoner:  
 

 Å gi den fødende smertelindring (epiduralbedøvelse). 
 Å ta vare på mor ved akutte hendelser. 
 Å sørge for at mor får rask narkose ved behov for keisersnitt. 
 Å sikre resuscitering av barnet etter fødselen, dersom det er behov og barnelege ikke er 

tilstede. 
 
Det er de siste tre punktene hvor tidsperspektivet er av stor betydning og som har ført til at det 
stilles krav i rapporten ”Et trygt fødetilbud” om tilstedeværelse av anestesilege ved 
kvinneklinikk og av anestesipersonell ved fødeavdeling. Det er som tidligere nevnt uheldig at 
begrepet anestesipersonell ikke er definert nærmere i rapporten. 
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Den regionale gruppen har valgt å se differensiert på behovet for rask tilgang til anestesilege eller 
anestesisykepleier i forbindelse med fødsel på fødeavdelinger. 
 

1. Resuscitering av barn 
Ved behov av resuscitering for det nyfødte barnet er de første minuttene vesentlige for 
utfallet. Det betyr at det her er absolutt nødvendig at den rette medisinske kompetansen er 
på plass raskt og at personer som har ansvaret for denne oppgaven er til stede på huset.  
Vesentlige tiltak i forbindelse med det er observasjoner, kutan stimulering, hakeløft, 
suging i munn/svelg, bagging og hjertekompresjon på barnet. Disse tiltakene krever ingen 
spesialkompetanse, men derimot gode klare rutiner og ansvarsforhold og ikke minst 
regelmessige øvelser.  

 
Denne oppgaven blir for tiden ivaretatt av fødepersonell (jordmor, gynekolog) og 
anestesisykepleier og er i henhold til anbefalinger i rapporten ”Tjenestetilbud for barn i 
Helse Nord” (Helse Nord RHF, 2007). 
 
Den regionale gruppen mener derfor at behov for resuscitering for barn gjør 
tilstedeværelse av anestesisykepleier nødvendig, som sammen med fødepersonalet kan 
ivareta barnet inntil det viser seg om det er behov av mer avanserte tiltak som da kan 
utføres av tilkalt anestesilege eller pediater. 

 
2. Behov for narkose ved keisersnitt 

Ved behov for keisersnitt i en krisesituasjon (såkalt katastrofekeisersnitt) stilles i 
rapporten fra Helsedirektoratet krav om at keisersnitt skal være påbegynt innen 15 
minutter. I dette tilfellet ville det være behov for å intubere kvinnen. Både Norsk 
anestesiologisk forening og de lokale gruppene er klare på at dette må gjøres av 
anestesilege og den regionale gruppen sier seg enig i vurdering.  

 
Hvis dette kravet skulle implementeres slik det er fremstilt, vil dette bety at alle 
fødeavdelinger i regionen måtte ha tilstedevakt av både gynekolog, anestesilege, 
anestesisykepleier og operasjonssykepleier døgnet rundt. Dette vil medføre at bemanning 
med alle disse yrkesgrupper må økes på alle fødeinstitusjoner i en størrelsesorden som 
den regionale gruppen mener verken er hensiktsmessig, med tanke på arbeidsoppgaver, 
og heller ikke realiserbar. Alternativet er at alle ovennevnte yrkesgrupper tilkalles hver 
gang når det kan være behov for en operativ forløsning. Også dette mener vi kan være 
problematisk da det vil føre til mange unødvendige utrykninger.  

 
Den regionale gruppen mener at en konsekvens av kravet om påbegynt keisersnitt innen 
15 minutter i vår landsdel, vil være en betydelig sentralisering av fødslene, hvilket ikke er 
i tråd med nasjonale føringer. 
 
Behovet for katastrofekeisersnitt anslås i en fødeavdeling på størrelse som de 
fødeavdelingen i Helse Nord har (mellom 250 og 450 fødsler) til å være ca. ett per år (og 
må ikke forveksles med akutt keisersnitt). Behovet for katastrofekeisersnitt vil ytterligere 
kunne reduseres med skjerpede seleksjonskriterier og tilstedeværelse av gynekolog ved 
risikofødsler.  
 
Tanken bak dette kravet er å styrke bemanningen ved risikofødsler også på 
fødeavdelingene. Dette kravet er ivaretatt ved tilstedeværelse av gynekolog ved 
risikofødsler. Den regionale gruppen mener derfor at det er medisinsk forsvarlig å drive 
en fødeavdeling med en hjemmevaktsordning for gynekologer og anestesileger, (med en 
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tilkallingstid på 20 minutter slik det er anført i rapporten), døgnkontinuerlig 
beredskapsvakt av operasjonssykepleier samt tilstedevakt av anestesisykepleier. En vil da 
i de fleste tilfeller kunne påbegynne keisersnitt innen 20 til 35 minutter. En vesentlig 
forutsetning vil være at man har gode samhandlingsrutiner med klar definerte 
ansvarsforhold, og klar definerte prosedyrer som er utarbeidet for hele regionen.  

 
4.4 Seleksjonskriterier 

Seleksjon til fødeinstitusjon skjer på bakgrunn av faglige og organisatoriske vurderinger og 
gjøres av involvert helsepersonell i samråd med den gravide og hennes pårørende. Hensikten er 
at den fødende kommer til riktig fødeinstitusjon og får tilpasset overvåking og behandling. 
 
Seleksjon foregår både under svangerskapet, ved innleggelse i fødeinstitusjon og fortløpende 
under eller etter fødselen. 
 
4.4.1 Dagens situasjon 

Med unntak av én fødeavdeling, har alle fødeinstitusjoner i Helse Nord skriftlig nedfelte 
seleksjonskriterier. Disse er nokså samstemte med kun små forskjeller. Sandnessjøen har ingen 
skriftlig nedfelte seleksjonskriterier, men forholder seg til de kriterier som er satt opp av 
Perinatalkomiteen i Nordland og som samsvarer med seleksjonskriteriene fra Mo i Rana. 
 
I tabellene nedenfor har vi oppsummert hvorvidt de nye foreslåtte seleksjonskriteriene følges i 
våre fødeinstitusjoner i dag. 
 
Tabell 6: Foreslåtte seleksjonskriterier for fødsel på kvinneklinikk og hvordan disse følges i fødeavdelingene i dag 

 
Gravide med 

følgende tilstander 
som skal føde på  

kvinneklinikk 
↓ 

Hammerfest Kirkenes Harstad Narvik Vesterålen Mo i 
Rana 

Sandnes-
sjøen 

Diabetes mellitus 
(insulinkrevende) 

Nei1 Nei2 Ja Ja Ja Ja Ja 

Preeklampsi 
(alvorlig) 

Nei Nei 3 Ja4 Ja Ja5 Ja Ja 

Foster med påvist 
utviklingsavvik  

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Vekstretardasjon Nei Nei 6 Ja7 Ja Ja8 Ja9 Ja10 
Tvillinger vag. Nei Nei 11 Ja Ja Ja Ja Ja 
Vaginale 
setefødsler  

Nei Nei 12 Ja Ja Ja Nei Nei 

Ytre vending 
 
 
 

  Nei Ja    

                                                 
1 Kun ved organkomplikasjoner eller dårlig regulert diabetes 
2 Til Hammerfest 
3 Kun ved blandet forløsningsindikasjon, til Hammerfest 
4 Etter individuelle vurdering og avtale med Tromsø 
5 Etter individuelle vurdering og avtale med Tromsø 
6 Ved alvorlig vekstretardasjon, estimert fødselsvekt <2500g, til Hammerfest 
7 Etter individuelle vurdering og avtale med kvinneklinikk 
8 Etter individuelle vurdering og avtale med kvinneklinikk 
9 Etter individuell vurdering  
10 Etter individuell vurdering  
11 Både vaginale fødsler og sectio 
12 Til Hammerfest 
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Gravide med 
følgende tilstander 
som skal føde på  

kvinneklinikk 
↓ 

Hammerfest Kirkenes Harstad Narvik Vesterålen Mo i 
Rana 

Sandnes-
sjøen 

Immunisering med 
betydning for 
barnet 

Nei Nei 1 Ja Ja Ja Ja Ja 

Alvorlig sykdom 
hos mor 

Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Overvekt (BMI > 
35) 

Nei Nei Nei Ja Nei Nei Nei 

Tidligere født barn 
med alvorlig GBS 
infeksjon 

Nei Nei 2 ? Ja    

Rusmiddelbruk 
under sv. 

Nei Nei 3 Ja Ja    

Gravide under 
LAR-behandling 

Nei Nei 4 Ja Ja    

HIV Ja Nei Ja Ja  Ja Ja 
Trombofili  Nei Nei 5 Ja Ja Ja Ja Ja 
Premature <35 
uker6 

<32 <35 <35 <35 <35 <35 <35 

Placenta previa 
totalis/partialis 

Nei/Nei Ja/Nei7 Ja/Nei Nei/Nei Nei/Nei Nei/N
ei 

Nei/Nei 

Epilepsi Nei Nei 8  Ja9 Nei Ja10   
Hepatitt B eller C Nei Nei 11 Nei Ja12 Nei Nei Nei 
Pas. med psykiske 
lidelser som bruker 
flere medisiner 

  Ja     

 
 
Tabell 7: Foreslåtte seleksjonskriterier for fødsel på fødeavdeling med barneavdeling og hvordan disse følges i fødestuene 
i dag 

Gravide med 
følgende tilstander 
som bør føde på 
fødeavdeling i 
sykehus med  
barneavdeling 

Hammerfest Kirkenes UNN 
Harstad 

UNN 
Narvik 

NLSH 
Vesterålen 

Mo I 
Rana 

Sandnes-
sjøen 

Oligohydramnion Nei Nei Nei Ja Nei Nei Nei 
Polyhydramnion Nei Nei Ja13 Ja Nei Nei Nei 
Tidligere keisersnitt Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

 
 

 

                                                 
1 Til Hammerfest 
2 Til Hammerfest 
3 Til Hammerfest 
4 Til Hammerfest 
5 Til Hammerfest 
6 Ved sykehus med neonatalavdeling vil grensen være lavere 
7 Til Hammerfest 
8 Hvis anfall de siste 2 år eller i graviditeten, selekteres til Hammerfest 
9 Ved bruk av medisin i svangerskapet 
10 Hvis anfall under svangerskapet, samt henvisning til fosterdiagnostikk 
11 Til Hammerfest 
12 Til Harstad 
13 Uttalt polyhydramnion 
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Tabell 8: Foreslåtte seleksjonskriterier for fødsel på fødeavdeling uten barneavdeling og hvordan disse følges i fødestuene 
i dag  

Gravide med følgende tilstander 
som skal føde på  fødeavdeling i 

sykehus uten barneavdeling 
↓ 

Alta Sonjatun Midt-
Troms

Lofoten1 Mosjøen Brønnøy-
sund 

Risikosvangerskap (flerlingegraviditet, 
preeklampsi, vekstretardasjon etc.) 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Seteleie/skråleie/tverrleie Ja Ja Ja Ja2 Ja Ja 
Fødsel før uke 36+0eller etter uke 
42+2 

<37 Ja Ja <35 Ja Ja 

Medisinske risikofaktorer som 
diabetes, epilepsi og andre kroniske 
alvorlige sykdommer 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Tidligere komplisert fødsel med risiko 
for gjentakelse som for eksempel 
atoni, fastsittende placenta 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Andregangsfødende der første barn ble 
forløst ved keisersnitt 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Smitteførende HIV eller Hepatitt eller 
annen smitte, GBS påvist i urin. 

? Ja Ja Ja Ja Ja 

Rusmiddelmisbrukere Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Irregulære antistoffer Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Tidligere perinatal død Ja 3 Ja Ja Nei Ja Ja 
Når kvinnen anbefales fødsel på 
sykehus etter en helhetlig vurdering 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Antatt behov for tilsyn av barnelege 
ved/like etter barnets fødsel 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

BMI > 30 (individuell vurdering) >33 Ja Ja4 Ja5 110-130 
kg 

110-130 
kg 

Førstegangsfødende Ja      
Eldre førstegangsfødende 
 >35 år 

Ja  Nei   Ja 

Stort barn >4500g (klin.) Nei  Ja Ja Ja Ja 
Flergangsfødende  >5 Nei  Ja   Ja 
Stor-Røyker Nei  Nei  Ja  
Ikke hatt svangerskapskontroll ved 
egen institusjon 

Ja  Nei, 
vurder
es 

Nei Nei Nei 

       
Relative kriterier 

↓ 
      

Unge, umodne mødre Ja Ja Ja Ja Nei Ja 
Moderat overvekt, BMI> 27 Nei Ja Ja Nei Nei Nei 
Høyde under 155 cm Ja/Nei 

Vurdering 
Ja Ja Ja Ja Ja 

Innvandrerkvinner og med 
språkproblem, dårlig almenntilstand, 
psykiske belastninger, ukjent 
sykehistorie 

Ja Ja Ja Nei Ja Nei 

Andre uspesifikke forhold, eks ved 
spesielle psykiske / psykososiale 
problematikker 

Ja Ja Ja Ja Ja Nei 

                                                 
1 Tilbud om igangsetting, elektiv keisersnitt og ytre vending ved seteleie, doppler-undersøkelse 
2 Tilbud om ytre vending ved fødestuen 
3 Kvinnens valg 
4 BMI ikke angitt, diskuteres 
5 Vurdering av BMI, tallverdi ikke angitt 
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Gravide med følgende tilstander 
som skal føde på  fødeavdeling i 

sykehus uten barneavdeling 
↓ 

Alta Sonjatun Midt-
Troms 

Lofoten1 Mosjøen Brønnøy-
sund 

Omskårne, vurderes tidlig i 
svangerskap 

Ja Ja Ja Nei Nei Nei 

Jordmor kan i enkelte tilfeller anbefale 
sykehusfødsel ut fra en 
helhetsvurdering  

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 
 
Tabell 9: Foreslåtte seleksjonskriterier for overflytting til høyre nivå under/etter fødsel, og hvordan disse følges i 
fødestuene i dag  

Indikasjon for overflytting med/uten 
følge under fødsel 

↓ 

Alta Sonjatun Midt-
Troms 

Lofoten Mosjøen Brønnøy-
sund 

Avvikende eller patologisk innkomst 
CTG 

Ikke 
CTG 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Fostervannsavgang > 24 timer Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Avvikende leie Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Misfarget fostervann tidlig i 
fødselsforløpet 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Rikelig/unormal blødning Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Ikke etablert rievirksomhet et døgn 
etter vannavgang (normal temperatur 
og CRP) 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Høytstående hode til tross for god 
rievirksomhet 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Nødvendig med riestimulering med 
Oxitocin intravenøst tidlig i 
fødselsforløpet 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Truende føtal asfyksi Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Sterkt smertepåvirket fødekvinne Ja/nei Ja Ja Ja Ja Ja 
  Ja     

Indikasjon for overflytting av 
pasient med/uten følge post partum 

↓ 

 Ja     

Fastsittende placenta (uten/med 
blødning) 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Sfinkterrupturer, dype vaginal-
/perinealrifter, cervixruptur 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Atoni-blødninger og blødninger fra 
rifter 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Syk nyfødt Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Syk kvinne Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 
 
4.4.2 Kvalitetskrav og utfordringer 

Stortingets beslutning om en desentralisert fødselshjelp og differensiert fødselsomsorg i 
2001 er blitt kalt et paradigmeskifte. Det er imidlertid fortsatt stor grad av risikofokusering og 
verstefallstenkning i fødselshjelpen i Norge. Det er en utfordring både i forhold til fagpersoner og 
brukerne av tjenesten å få gjennomslag for at friske kvinner med et svangerskap som utvikler seg 
normalt har gode odds for å få en normal fødsel og kan føde på en enhet beregnet på kvinner med 

                                                 
1 Tilbud om igangsetting, elektiv keisersnitt og ytre vending ved seteleie, doppler-undersøkelse 
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lav risiko. En normal fødsel krever ressurser og tilgjengelig jordmor som har tid, ro og mulighet 
til å konsentrere seg om fødselen, paret og det ventende barnet. 
 
I Helsedirektoratets arbeid med faglige krav til fødeinstitusjoner defineres tre nivå for selektering 
av fødende i forkant av fødselen: 
 
1. Kvinner som skal føde ved kvinneklinikk 
2. Kvinner som skal føde ved fødeavdeling 

a. Fødeavdeling uten barneavdeling 
b. Fødeavdeling med barneavdeling 

3. Kvinner som kan føde på fødestuene 
 
I tillegg nevnes seleksjonskriterier for overflytting fra fødestue til fødeavdeling under fødsel eller 
etter fødsel. 
 
Kriteriene er sammenfattet i tabellene over.  
 
Presiseringer fra regional gruppe av kravene foreslått av Helsedirektoratet 2010:  
 

 ”Katastrofesnitt skal utføres innen 15 minutter” betyr at katastrofekeisersnitt skal være 
påbegynt innen 15 minutter etter at gynekologen har stilt indikasjon til forløsning 
med keisersnitt. 

 Fødende som skal selekteres til kvinneklinikker er valgt ut ifra en risikoprofil som tilsier 
økt behov for kompetanse og beredskap. Rapporten ”Forslag til kvalitetskrav for 
fødeinstitusjoner” stiller strenge og tydelige krav til kvinneklinikk: 

o Forvakt samt gynekologspesialist i bakvakt skal ha tilstedevakt. 
o Keisersnitt skal kunne utføres innen 15 minutter. 
o Anestesilege samt anestesi sykepleier må ha tilstedevakt. 
o Anestesipersonale skal være tilgjengelig ved gjenopplivning av nyfødte. 
o Barnelege i vakt. 
o Sykehuset skal ha kirurgisk kompetanse innen urologi og magetarm sykdommer. 
o Sykehuset skal ha indremedisinsk kompetanse innen endokrinologi og nefrologi.  

 
Da fødeavdelingen i Hammerfest ikke tilfredsstiller disse kravene, skal fødende fra 
Finnmark som skal føde på kvinneklinikk selekteres til Tromsø. 

 
4.4.3 Konsekvenser av kvalitetskrav 

De foreslåtte seleksjonskriteriene vil bety en sentralisering av risikofødsler i Helse Nord. Hvis de 
blir innført som foreslått, betyr det at det må bygges opp et tilbud til gravide som må oppholde 
seg i nærheten av fødestedet i påvente av fødsel.  
 
Ifølge rapporten ”Forslag til kvalitetskrav for fødeinstitusjoner” (Helsedirekotratet, 2010) har 
seleksjon innen fødselsomsorg til hensikt at fødende kommer til riktig fødeinstitusjon og får 
tilpasset overvåking og behandling. Seleksjonskriterier skal være håndterbare verktøy som sikrer 
kvaliteten ved alle tre nivåer av fødeinstitusjoner. Det er viktig at seleksjonskriterier praktiseres 
enhetlig ved enheter som jobber sammen for å sikre god kontinuitet og faglig kvalitet. 
 
Rapportene fra alle de lokale arbeidsgruppene i helseforetakene viser at seleksjonskriteriene, slik 
de er satt opp i rapporten, både kan oppfattes som veldig strenge og også vil ha store 
konsekvenser med tanke på å opprettholde et desentralisert og faglig godt tilbud i regionen. 
 

30



De nye seleksjonskriteriene fremstilles i rapporten på to måter: ”skal-krav” og ”bør-krav”. Den 
regionale prosjektgruppen mener at kvalitet i fødetilbudet må gå foran lokale interesser, samtidig 
som seleksjonskriteriene skal være en grunnmur i alt vi gjør i regionen. 
 
Når en bredt sammensatt faglig gruppe mener at kvinner etter gitte krav skal selekteres til et visst 
fødenivå, mener den regionale gruppen at disse kravene også skal gjelde for vår landsdel og 
således må implementeres. Kartleggingen i forbindelse med den langsiktige planen viser at disse 
kravene allerede i stor grad er implementert i fødeinstitusjonene og vil ytterligere kunne 
innlemmes i systemet ved de fleste fødeinstitusjoner. For Finnmark vil seleksjonskriteriene, 
dersom de blir vedtatt, skape utfordringer i forhold til selektering av risikofødsler til 
kvinneklinikk.  
 
Når det gjelder ”bør”-kravene er disse så pass vidt formulert at de er åpen for diskusjon. Slik de 
foreligger i dag er det mange åpne spørsmål og de bør presiseres før de kan omsettes i praksis. 
 
Den regionale gruppen antar at ordvalget i rapporten ”Et trygt fødetilbud – Forslag til 
kvalitetskrav for fødeinstitusjoner” (Helsedirektoratet, 2010) er et bevisst valgt slik at det åpnes 
for at ”bør”-krav vurderes ut fra fasilitetene og situasjonen ved de enkelte fødeinstitusjoner. 
Rapporten gir også klare føringer for hvordan seleksjonskriterier skal håndteres: ”Hver enkelt 
fødeenhet må sette opp tydelige og begrunnede seleksjonskriterier som viser en kvalitetsmessig 
god sammenheng mellom seleksjonskriteriene, hjelp/omsorg, kompetanse og infrastruktur. 
Fødeenheten har ansvar for at seleksjonskrav og kriterier følges. Kriteriene i forhold til 
kompetanse og seleksjonskriterier må godkjennes og revideres årlig av ansvarlige ved 
fødeinstitusjonene og det regionale helseforetaket bør etablere systemer som sikrer at man vet at 
dette etterleves.” (Helsedirektoratet, 2010). 
 
Den regionale gruppen mener derfor at det må settes i gang et arbeid i regionen, der alle 
fødeinstitusjoner samlet og i samarbeid med pediatritjenesten lager retningslinjer for hvordan 
”bør”-kriterier skal håndteres i regionen slik at både mors og barns helse er ivaretatt. Dette 
arbeidet kan f.eks. gjøres i et fagråd eller det kan være en oppgave for perinatalkomiteene. I dette 
arbeidet må det også inngå en vurdering av på hvilke områder Hammerfest kan beholde sin 
nåværende funksjon som ”sentralsykehus” for Finnmark i fødselshjelp. 
 
4.5 Utstyr 

Moderne fødselsomsorg har endret seg gradvis de senere årene. Det er i dag mer overvåkning av 
gravide med risiko og flere kvinner med kompliserte lidelser og sykdommer som føder barn. 
Dette innebærer at fødeinstitusjonene må ha utstyr som er tilpasset krav til overvåking og 
behandling som stilles i forhold til institusjonsnivå. 
 
4.5.1 Dagens situasjon 

Hvorvidt fødeinstitusjonene i Helse Nord har utstyret som kreves i forhold til rapporten ”Faglige 
krav til fødeinstitusjoner” (Helsedirektoratet, 2010) vises i tabellene nedenfor. 
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Tabell 10: Informasjon om hvorvidt utstyr som er nødvendig i følge foreslåtte kvalitetskrav finnes i fødestue 

Finnes det utstyr og 
prosedyre for 

↓ 

Alta Sonjatun Midt-
Troms 

Lofoten Mosjøen Brønnøy
-sund 

Steigen 

Resuscitering av akutt syk 
mor 

Ja1 Ja Ja Ja Nei2 Ja3 Ja 

Resuscitering av nyfødt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
CTG-apparat Ja4 Ja Ja Ja Ja Ja Nei 
Lysbehandling Nei Ja Ja Ja Ja Ja Nei 
Hørselsscreening Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei5 
SaO2-screening Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Systematisk gjennomgang 
og vedlikehold av 
medisinsk - teknisk utstyr 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Medikamenter i henhold til 
liste 

Ja Ja Ja Ja Ja6 Ja Ja 

 
Tabell 11: Informasjon om hvorvidt utstyr som er nødvendig i følge foreslåtte kvalitetskrav finnes i fødeavdeling 

Finnes det utstyr 
og kompetanse for 

↓ 

Hammerfest Kirkenes Harstad Narvik Vesterålen Mo I 
Rana 

Sandnes-
sjøen 

Bruk at trestetoskop Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
CTG med mulighet 
for elektronisk 
lagring av kurvene 

Nei Nei Nei7 Nei8 Nei Nei9 Nei 

Mulighet for 
avansert 
fosterovervåking 
(enten ST analyse, 
eller skalp pH eller 
laktat) 

Ja (pH) Ja (Laktat) Ja 
(STAN) 

Nei Nei Ja 
(Lakt
at) 

Nei 

Syre - base 
undersøkelse på 
navlestrengsblod 
etter fødsel 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Utføre og tolke 
basale 
dopplerundersøkels
er 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Tilgang til klinisk 
kjemisk avdeling 
samt blodbank 
døgnet rundt 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Bruk av ultralyd 
under fødsel 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 
 
 

                                                 
1 Kun utstyr, ikke prosedyre 
2 Overflyttes intensiv som ligger ”vegg-i-vegg” 
3 Kun utstyr, ikke prosedyre 
4 Brukes kun i svangerskapet 
5 Rutine for henvisning til Bodø 
6 Lista er til godkjenning hos medisinskfaglig ansvarlig gynekolog 
7 STAN kurver er digitale og lagres, men i praksis er man avhengig av papirkopier 
8 Skannes inn i elektronisk journal 
9 Skannes inn i elektronisk journal 
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Tabell 12: Informasjon om hvorvidt utstyr som er nødvendig i følge foreslåtte kvalitetskrav finnes i kvinneklinikk 

Finnes det utstyr og kompetanse for 
↓

Tromsø Bodø 

Bruk at trestetoskop Ja Ja 
CTG med mulighet for elektronisk lagring av kurvene Nei1 Ja 
CTG med analyse av korttidsvariabilitet (System 8000 analyse) Ja Nei 
Mulighet for avansert fosterovervåking (enten ST analyse, eller skalp pH eller laktat) Ja Nei 
Syre - base undersøkelse på navlestrengsblod etter fødsel Ja Ja 
Utføre avanserte dopplerundersøkelser Ja Nei2

Tilgang til bruk av ultralyd under fødsel Ja Ja 
 
 
4.5.2 Kvalitetskrav og utfordringer 

Moderne fødselshjelp krever også utstyr som er tilpasset dagens behov for overvåkning og 
intervensjon. I rapporten ”faglige krav til fødeinstitusjoner” stilles klare krav til utstyr som skal 
være tilgjengelig på den forskjellige institusjonen.  
 
Kvalitetskravene er sammenfattet i tabellen over. 
 
Oversikten viser tydelig at utviklingen i faget og det medisinske utstyr har ført til behov for ny 
teknologi. Det har hittil ikke vært stilt krav til tilstedeværelse av utstyr og dette har ført til at 
nødvendig utstyr til dels ikke er til stede i Helse Nord sine fødeinstitusjoner 
 
Alle fødeinstitusjoner som tar imot risikofødende (både kvinneklinikker og fødeavdelinger) 
mangler CTG (system for overvåkning av fosterets hjerteaktivitet) med mulighet for elektronisk 
lagring.  
 
Mulighet for avansert fosterovervåkning (Laktat, pH eller STAN) mangler i tillegg ved tre 
fødeavdelinger og kvinneklinikken i Bodø. 
 
Ved fødestuene er det to institusjoner som mangler utstyr for lysbehandling av det nyfødte, ei har 
ikke mulighet for fosterovervåking med CTG, ei kan ikke måle surstoffmetning hos barnet og ei 
har ikke mulighet for å utføre hørselstest hos det nyfødte, men har en rutine for henvisning til 
Bodø. 
 
4.5.3 Konsekvenser av kvalitetskrav 

Krav til utstyr skal på lik linje med andre kvalitetskrav implementeres i foretaket, dersom de blir 
vedtatt, og det enkelte foretak må kartlegge behov for innkjøp av utstyr når den fremtidige 
organiseringen er bestemt. 
 
Et problem som synes å være gjennomgående for alle avdelinger er mangel på CTG med 
mulighet for elektronisk lagring av kurvene og kun én fødeinstitusjon i regionen som har denne 
muligheten for tiden. Imidlertid praktiseres på mange fødeavdelinger et system der kurvene 
skrives ut på papir, skannes, og lagres elektronisk.  
 
I tider med elektronisk pasientjournal stilles det selvfølgelig også krav til at gjennomført 
overvåking dokumenteres elektronisk. Dagens praksis tilfredsstiller etter den regionale gruppens 
vurdering lovpålagte krav til dokumentasjon og journalføring, men er ressurs- og tidskrevende.  

                                                 
1 STAN kurver er digitale og lagres, men i praksis er man avhengig av papirkopier 
2 Det gjøres Cerebri media-Doppler 
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Allikevel mener gruppen at det er lite formålstjenlig å starte nå med innkjøp av CTG med 
mulighet for elektronisk lagring for alle fødeenheter. Innkjøp av slike systemer må sees i forhold 
til kliniske IKT systemer og kravet om elektronisk lagring av kurvene må tas inn i avtalene om 
innkjøp av kliniske IKT systemer. Når det er på plass kan det skaffes utstyr som ”kommuniserer” 
med de nye IKT systemene. 
 
Tre fødeavdelinger og en kvinneklinikk har ikke utstyr for avansert fosterovervåkning. Dette 
utstyret mener den regionale gruppen er nødvendig for å ivareta oppgavene som en 
fødeavdeling/kvinneklinikk har, med oppfølging og overvåking av risikogravide og risikofødsler. 
 
En konsekvens av kvalitetskrav vil være at utstyr til dette formålet må anskaffes fort. Dette 
trenger ikke å medføre behov for store investeringer, da nyanskaffelse av utstyr for å måle laktat 
for eksempel koster 7000 kr. De reelle kostnadene vil nok være høyere, da det må brukes tid og 
ressurser for kompetanseheving med tanke på rett håndtering av utstyret. 
 
For kvinneklinikker stilles det også krav til CTG med korttidsvariabilitet og et slikt apparat 
mangler per tiden i Bodø. Hvis Bodø skal opprettholde sin status som kvinneklinikk fører 
kvalitetskravene til at man må ruste opp avdelingen med et slikt apparat for å ivareta et 
helsetilbud som er medisinsk forsvarlig og i til henhold til nye faglige krav. Et slikt apparat vil 
koste 80.000 kr.  
 
4.6 Ansvarsforhold 

Organiseringen av svangerskaps og fødselsomsorgen i primær- og spesialisthelsetjenesten kan 
føre til uklare ansvarsforhold, spesielt ved overgangen mellom de to linjene.  
Fødestuer byr på spesielle utfordringer, da de organisatorisk tilhører kommunehelsetjenesten, 
mens det faglige ansvaret ligger i spesialisthelsetjenesten. 
 
4.6.1 Dagens situasjon 

I Helse Nord er det 7 fødestuer med litt forskjellig organisering. 
 
Helse Finnmark har en jordmorstyrt fødestue i Alta. Alle jordmødre er ansatt i Alta kommune. 
Helse Finnmark kjøper tjenester av kommunen, i alt 4,85 årsverk. Resterende 2 årsverk dekker 
den kommunale svangerskapsomsorgen, hvorav 0,35 årsverk brukes til ungdommens 
helsestasjon.  
 
Også i UNN Helseforetak er jordmødre ved de to fødestuene ansatt i kommunene. Dette 
reguleres av samarbeidsavtaler. Selv om dette har fungert godt, ansees det som uheldig at den 
som har ansvar (UNN HF), ikke er arbeidsgiver. 
 
I NLSH er per i dag 2 fødestuer. 
I Steigen er det en fødestue lokalisert i Steigentunet. Den er kommunalt drevet, og jordmødrene 
er ansatt i kommunen. Antall fødsler har i mange år vært lavt. Ordinær fødestuedrift planlegges 
avviklet, men det vil legges til rette muligheter for «nødfødsler».  
Jordmødrene vil fortsette å utføre vanlige kommunale jordmortjenester med svangerskapsomsorg 
og følgetjeneste. 
 
I Lofoten er det i dag en «forsterket fødestue» i sykehuset der alle er tilsatt i helseforetaket. Det 
er inngått avtaler om salg av jordmortjenester fra helseforetak til alle Lofot-kommunene unntatt 
Vågan. I følge den lokale gruppen fungerer denne ordningen meget tilfredsstillende og bidrar til 
kontinuitet for den gravide. Dagens modell sikrer i følge den lokale gruppen en differensiert 
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fødselsomsorg, en god samhandling mellom kommuner og helseforetak og kontinuitet for den 
gravide. 
 
På Helgeland er det helseforetaket som har personell-  og driftsansvar for fødestuerne i 
Brønnøysund og ved sykehusenheten i Mosjøen.  
 
4.6.2 Kvalitetskrav og utfordringer 

Jordmødre på fødestuen kan være ansatt både i kommunen og kommunen kan kjøpe 
jordmortjenester av helseforetaket i delt stilling mellom kommune og HF (Helsedirektoratet, 
2010) 
 
Kravspesifikasjon: 
Det er viktig at dette ikke tilslører ansvarsforholdene og arbeidsgruppen mener derfor at 
jordmødrene bør være ansatt primært hos en arbeidsgiver og fortrinnsvis den som har det 
formelle ansvaret for driften av fødestuen (Helsedirektoratet, 2010). 
 
Dagens organisasjonsstrukturer i Helse Nord synes å sikre klare ansvarsforhold på fødestuene 
gjennom klare arbeidsavtaler eller spesialisthelsetjeneste som arbeidsgiver. Det hevdes dog fra 
flere hold at det er uheldig at den som har ansvar, ikke er arbeidsgiver (der jordmødre er ansatt i 
kommune) og at en situasjon der noen er ansatt i primærhelsetjenesten og noen i 
spesialisttjenesten fort kan oppfattes som urettferdig og dermed skape vankelige forhold for 
samarbeid. 
 
4.6.3 Konsekvenser av kvalitetskrav 

De nye kvalitetskravene vil ikke umiddelbar føre til konsekvenser for hvordan ansvarsforholdene 
sikres i regionen. Imidlertid vil de indirekte kunne påvirke situasjonen ved at de kan føre til 
endringer i organisasjon av fødselsomsorgen.  
 
Kvalitetskravene viser også tydelig behov for å kartlegge fordeler og ulemper ved de forskjellige 
organisasjonsstrukturene som finnes i dag for å belyse hvorvidt for eksempel et enhetlig system i 
regionen kan være formålstjenlig. Dette arbeidet kan også være en oppgave for et regionalt 
fagråd i samarbeid med kommuner.  
 
 

5 BARSELOMSORG 

Barselomsorgen er i dagens helsetjeneste organisert både i spesialist- og primærhelsetjeneste. 
Kvinnen føder på fødeinstitusjon og ansvaret ligger i spesialisthelsetjenesten frem til hun reiser 
hjem. Etter hjemreise er det primærhelsetjenesten som overtar. 
 
5.1 Dagens situasjon 

Barseltiden på institusjon er organisert forskjellig avhengig av institusjonene størrelse, fasiliteter 
og spesielle avtaler. I kvinneklinikkene kan kvinnene med normalt svangerskap og fødsel, velge 
mellom å tilbringe barseltiden på barselhotellet eller hjemme. Dersom de velger å ha barseltiden 
hjemme, får de time til poliklinisk etterkontroll. På fødeavdelinger ligger kvinnene i 
barselperioden på en kombinert føde/barsel post. Fødestuene er oppholdssted for barselkvinner 
som har født der, men også for de som av medisinske årsak måtte bli forløst på et høyere nivå.  
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Vanlig liggetid på barsel i hele regionen er 3 dager, men alle får velge om de ønsker å reise 
tidligere hjem. De som har ammeproblemer eller andre vanskeligheter i barselperioden får tilbud 
om lengre liggetid.  
 
Halvparten av fødeinstitusjoner i Helse-Nord er sertifisert som Mor/barn-vennlig” etter WHOs 
prinsipper og åtte har familierom eller mulighet for at far/søsken kan være sammen med mor på 
fødeinstitusjon. 
 
5.2 Kvalitetskrav, utfordringer og konsekvenser av kvalitetskrav 

Barselomsorgen skal belyses nasjonalt i en egen utredning og det er derfor i denne rapporten ikke 
gått nærmere inn på verken kvalitetskrav eller mulige utfordringer og konsekvenser. 
 
Den regionale prosjektgruppen ønsker å påpeke at barnepleiergruppen har et verdifullt og viktig 
fokus på barselomsorgen og har god kompetanse på dette området. Det er derfor viktig at denne 
gruppen tas vare på som en vesentlig ressurs i barselomsorgen.   
 
Usikkerhet knyttet til utdanning av nye barnepleiere er et stort hinder for rekruttering og 
nyutdanning av helsearbeidere på dette området. Det er derfor viktig at fødeinstitusjonene har 
oppdatert informasjon om utdanningsmuligheter og at denne informasjonen gjøres kjent i 
helsevesenet.  
 
5.3 Pediatritjeneste 

Den regionale gruppen har i sitt arbeid valgt å utdype også pediatritjenesten, da denne er en 
viktig del av svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen og da den er organisert under 
spesialisthelsetjeneste.  
Pediatritjenesten i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg omfatter: 

 Undersøkelse av friske barn før hjemreise 
 Resuscitering av nyfødte 
 Overflytting av nyfødte til neonatalavdeling ved behov 

 
5.3.1 Dagens situasjon 

I lokalområde Finnmark, omfatter tjenesten i dag bidrag fra Barneavdelingen i Helse Finnmark 
samt i noen grad Barneavdelingen på UNN til: 

 faglig kvalitetssikring av fødeavdelingene (bl.a. trening på resuscitering)  
 bidrag til implementering av nye eller endrede behandlingsmetoder og undersøkelser  
 faglige råd til oppfølging av nyfødte før, under og etter fødsel  
 akutt medisinsk bistand (både resuscitering og annen oppfølging) til nyfødte etter fødsel 
 overflytting av nyfødte til neonatalavdeling ved behov for bistand fra UNNs 

utrykningsteam for stabilisering og overflytting av nyfødte med akutt behov for videre 
oppfølging på universitetssykehus  

 rutineundersøkelse som del av det nasjonale screeningprogrammet for alle nyfødte  
 senere oppfølging av tilstander som er påvist eller mistenkt under oppholdet på 

fødeavdelingen  
 

På fødestedene Alta og Kirkenes bidrar også andre leger i å løse de ”pediatriske” oppgavene:  
 I Alta har faste allmennleger oppgaven med rutineundersøkelse av nyfødte og 

legevaktslegene oppgaven med akutt medisinsk bistand til barnet etter fødsel 
 I Kirkenes har gynekologer oppgaven med rutineundersøkelse av nyfødte og anestesileger 

oppgaven med akutt medisinsk bistand til barnet etter fødsel 
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I UNN HF finnes barnelege i Tromsø, i tillegg er det en velfungerende ambuleringsordning til 
Harstad. Barneundersøkelse utføres i Tromsø, Harstad og Narvik av fast ansatt gynekolog eller 
pediater og denne ordningen ansees som tilfredsstillende.  
 
På fødestuene er dagens ordning slik at undersøkelsen foretas av veiledet turnuskandidat. Dette 
er ikke er i tråd med de faglige anbefalingene.  
 
Det må videre påses at nyfødte ved UNN Tromsø er undersøkt før evt. tidlig utreise, selv om 
dette ikke erstatter undersøkelse tredje dag.  
 
Neonatalservice fungerer i hovedsak godt, men det er problematisk at nyfødt intensivavdeling 
flere ganger årlig stenges av kapasitetshensyn. 
 
Pediatritjenesten i NLSH er organisert over flere nivå: 

 Barneavdelingen i Bodø som også betjener Helgelandssykehuset. 
 Fullverdig nyfødtintensivavdeling med tilbud også til de minste nyfødte. Samarbeid med 

UNN i form av gjensidig avlastning ved full avdeling. Det er planlagt tertiærvaktsordning 
i nyfødtmedisin. 

 Hentetjeneste for syke nyfødte på lokalsykehus og fødestuer i Nordland, dog ikke i form 
av formell vaktordning. 

 Ambulering til Stokmarknes med poliklinikk og u.s. av nyfødte. 
 

På Stokmarknes er det de faste gynekologene som gjør dette bortsett fra de dagene det er 
ambulerende barnelege fra Bodø. 
 
I Lofoten gjøres det også av gynekolog, men det blir problemer i hennes fravær. Man har ikke 
fått noen av de faste legene ved andre avdelingene (kirurgisk eller medisinsk avdeling) til å påta 
seg oppgaven. De som blir sendt hjem uten undersøkelse kommer tilbake når kompetent 
gynekolog kommer på jobb. 
 
Helgeland har fire pediaterstillinger tilknyttet foretaket: 
I Sandnessjøen er det tre pediaterstillinger hvorav 2 stillinger er besatt per tiden. Disse har 
områdefunksjon spesielt for Brønnøy og Mosjøen. Det er ingen vaktberedskap for 
fødeavdelingen.  
 
I Mo i Rana er det en pediaterstilling som er besatt. Ved begge fødeavdelingene er kravet om 
kvalifisert personell for undersøkelse av barnet før hjemreise ivaretatt. 
 
Ved fødestuen i Brønnøysund ivaretas undersøkelser av nyfødte av lege i kommunen etter 
skriftlig avtale.  
 
5.3.2 Kvalitetskrav og utfordringer 

Rapporten ”faglige krav til fødeinstitusjoner” er ikke veldig detaljert i sin utførelse av 
pediatritjenesten. Helse Nord har utarbeidet egne retningslinjer for pediatritjenesten i regionen 
som er nedfelt i rapporten ”Tjenestetilbud til barn i Helse Nord”. Den regionale gruppen mener at 
pediatritjenesten er en viktig del av svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen og at det er 
naturlig å bruke de regionale retningslinjene i arbeidet med å lage en langsiktig plan for tilbudet i 
regionen. 
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Kravspesisfikasjon fra Helsedirektoratet 2010 (i kursiv skrift): 
 
Før hjemsendelse etter fødsel fra fødestedet skal barnet undersøkes av lege med tilstrekkelig 
kompetanse. 
 
Medisinsk tilsyn av nyfødte ved lokalsykehus med fødeavdeling der det ikke er barnelege på 
institusjonen. 
 

 Medisinske prosedyrer for barsel-/nyfødtmedisin skal være i henhold til UNN sin 
metodebok i Nyfødtmedisin, justert versjon 2007. 

 Det skal gjennomføres regelmessig trening i resuscitering av nyfødte, se vedlegg 6.3 
 Nyfødtundersøkelsen skal være i tråd med anbefalinger i Metodebok i Nyfødtmedisin. 
 På fødeavdeling med gynekolog vil det i all hovedsak være gynekolog som har ansvar for 

å gjøre/organisere nyfødtundersøkelsen. Hvis det ikke er kyndig personell som kan gjøre 
dette, bør man involvere annet helsepersonell (indremedisiner eller dedikert 
allmennpraktiker i kommunen). I de perioder der barnelege ambulerer til lokalsykehus, er 
det naturlig at barnelegen gjør denne undersøkelsen. 

 
Fødestuer fra rapport om pediatritilbudet i Helse Nord 2007: 

 Medisinske prosedyrer for barsel-/nyfødtmedisin skal være i henhold til UNN sin 
metodebok i Nyfødtmedisin, justert versjon 2007. 

 Det skal gjennomføres regelmessig trening i resuscitering av nyfødte 
 Nyfødtundersøkelsen skal være i tråd med anbefalinger i Metodebok i Nyfødtmedisin. 
 Tilsyn av nyfødte på fødestuene bør gjøres av allmennmedisiner, eventuelt gynekolog, 

som er opplært i undersøkelse av nyfødte. Det er ikke realistisk at man ved alle fødestuer 
skal ha ukentlig oppfølging av barnelege. Man bør tilstrebe at en erfaren fastlege har 
ansvaret for dette, evt. i form av en bistilling tilknyttet Helse Nord (samhandling 
primærhelsetjenesten/spesialisthelsetjenesten med deltidsstilling, finansiert fra det enkelte 
helseforetak). 

 Alle fødestuer bør i tillegg ha en fast barnelege som medisinskfaglig rådgiver 
 Barnelege bør ha årlig tilsyn/kurs på fødestuen og være den man kontakter ved faglige 

spørsmål vedr. nyfødte 
 
Den største utfordringen i forhold til pediatritjenesten er på fødeavdelinger som ikke har tilgang 
til barnelege og på fødestuer. Det finnes ingen klare retningslinjer for hvem som skal gjøre 
nyfødt-undersøkelse på steder der det ikke er fast barnelege/barneavd. Det er enighet om at de 
som gjør det, må ha en viss opplæring og må gjøre det jevnlig. Undersøkelsen bør gjøres i løpet 
av de første dagene. Det er ikke tilfredsstillende at nyfødt-undersøkelse gjøres av tilfeldige 
vikarleger eller turnusleger. 
 
Også resuscitering av nyfødte er et problemområde: alle fødeinstitusjoner har slike øvelser men 
det mangler en felles forståelse for hvor ofte slike øvelser bør gjennomføres hvem skal ha 
ansvaret, hva skal være innhold og hvem som skal være involvert. 
 
5.3.3 Konsekvenser av kvalitetskrav 

Ved nye kvalitetskrav vil pediatritjeneste for nyfødte fortsatt i hovedsak løses som i dag, men 
med vesentlig sterkere tydeliggjøring av ansvar og sikring av kvalitet på aktuelle områder enn det 
som er etablert i dag.  
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Dette gjelder blant annet:  
 Oppgaven med kompetansevedlikehold og faglig kvalitetssikring (bistand til ivaretakelse 

av systemansvar lokalt ved fødestedene og bistand til regelmessig trening på 
akuttprosedyrer) forankres i foretakets barneavdeling. 

 Barneavdelingen etablerer en ”liasonfunksjon” med dedikerte personer blant leger og 
sykepleiere som skal fungere som bindeledd mot fødestedene i forhold til 
kompetansevedlikehold og kvalitetssikring. 

 Personell som ivaretar oppgaver på vegne av ”pediatritjenesten” (både akutte og 
rutineoppgaver,) gis tilgang på veiledning fra barnelege innenfor en definert ramme. 

 Forventede oppgaver innen akuttbehandling på fødestedet defineres for det enkelte 
fødested i forhold til stedets risikonivå som del av den faglige kvalitetssikringen og 
inngår som premiss for tilpasning og videreutvikling av beredskapen. 

 Fødestedet påser og kvalitetssikrer sin (eventuelt sammen med aktuelle 
samarbeidspartnere) kompetanse og kvalitet til å ivareta de medisinske behovene til 
nyfødte i henhold til vedlegget ”Tilgang på legetjenester for nyfødte på fødestedene”.  

 
Koordinering og iverksetting av dette arbeidet kan gjøres av en regional perinatalkomité. 
  
 

6 KOMPETANSEHEVING/VEDLIKEHOLD 

Fødselshjelp er et fagområde hvor faglige avgjørelser har avgjørende konsekvenser og ofte må 
taes under stor tidspress. Helse Nord, med sine små fødeinstitusjoner har spesielle utfordringer 
med tanke på å opprettholde og vedlikeholde sin kompetanse. Hospitering med aktiv 
tjenestegjøring på en annen fødeinstitusjon samt systematisk trening på akutte situasjoner kan 
delvis kompensere for manglende fødsler og samtidig styrke samhandling og samarbeid. 
 
6.1 Dagens situasjon 

Til tross for at der er et stort ønske om hospitering i alle fødeinstitusjoner blir denne muligheten 
lite brukt i Helse Nord og det argumenteres med at gjennomføringen er vanskelig pga av lav 
bemanning og stram økonomi. Fødestuene synes å ha mest fokus og gjennomføringsevne på 
dette området. Forholdene vises i grafikken nedenfor. 
 
Når det gjelder trening på akutte situasjoner har alle fødeinstitusjoner et eget opplegg. Antall 
øvelser varierer betydelig fra fødeinstitusjon til fødeinstitusjon, og det er ingen felles nevner på 
de forskjellige institusjonene. Også når det gjelder innhold i øvelsene og måten man 
gjennomfører de, finnes det ingen fellestrekk. Det mangler en klar definisjon på hva som forstås 
under akuttøvelse, hva som skal øves på, hvem som skal være involvert og hvem som skal lede 
øvelsene og ikke minst hvordan dokumentasjon på denne aktiviteten skal ivaretas.  
 
Tabellen nedenfor gir en oversikt over antall øvelser per fødeinstitusjon, men tallene må brukes 
med varsomhet, pga problemene skissert ovenfor. En del fotnoter prøver å gi nærmere forklaring, 
der det var presisert fra fødeinstitusjonene. 
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Figur 5: Antall uker hospitering per jordmor per år (2009) 

 
 
 
 
Tabell 13: Antall akutte treninger per år per institusjon i 2009 

Kvinneklinikk  Fødeavdeling  Fødestue  

Tromsø  
Bodø  

11 
0 
 

Hammerfest2 
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  
Kirkenes 

6 
13 
2 
2 
? 
1 
24 

Lofoten  
Midttroms  
Alta  
Mosjøen 
Brønnøysund  
Sonjatun  

2 
Min.4 
0 
3-4 
4 
245 

 
  
Kompetanseheving gjelder alt helsepersonell som deltar i svangerskaps-, fødsels- og 
barselomsorgen. Her har spesialisthelsetjenesten et ansvar overfor primærhelsetjenesten med 
tanke på videreformidling av kunnskap og informasjon.  
 
Kunnskapsformidling på tvers av nivåene mangler i store deler av regionen og en plan for dette 
eller er helt fraværende. Spesialisthelsetjenesten har heller ikke oversikt over hva som er behovet 
til fastleger og kommunejordmødre som ikke er tilknyttet en fødeinstitusjon. 
Fastlegene kan ikke tvinges til å ta i mot tilbud fra spesialisttjenesten, det er derfor viktig at de 
oppfatter det som tilbys som interessant og nødvendig.   
 

                                                 
1 Avansert livredning en gang i året, i tillegg rupturtrening på fantom 
2 Resuscitering for voksne. Personalet skal trene 1 gang per uke men det foreligger ikke tall hvor ofte dette gjøres 
3 En hovedtrening, ellers hver 3. måned 
4 En resuscitering for voksne, 1 resuscitering nyfødte. Dessuten skal personalet trene daglig dersom det er tid. 
5 To ganger i måneden jordmor og hjelpepersonell, i tillegg minimum hver 3. Måned for de som måtte kunne bistå under fødsel 

0

1

2

3

4

Antall uker hospitering per jordmor per år

Kvinneklinikk Fødeavdeling Fødestue
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6.2 Kvalitetskrav og utfordringer 

Kravene i rapporten ” Et trygd fødetilbud” omfatter kompetansebygging og vedlikehold i 
fødeinstitusjoner både når det gjelder organisering, samarbeid men også innholdet i 
kompetansebyggende tiltak. 
 
Følgende områder kan by på spesielle utfordringer for organiseringen. 
 
6.2.1 Kurs, trening, hospitering 

Marginal bemanning kan i de enkelte fødeinstitusjoner være begrensing for både kurs, trening, 
hospitering.  
 
Kravspesifikasjon fra Helsedirektoratet 2010 (i kursiv skrift): 
 
Det må eksistere en forpliktende plan for vedlikehold av kompetanse, herunder også tilbud om 
videre/etterutdanningsplan for fødestuens ansatte, også når det gjelder hospitering og arbeid ved 
større fødeinstitusjoner, også innen eget helseforetak. 
 
Hospitering for jordmødre og leger, obligatorisk for de som arbeider på mindre fødeavdelinger. 
Hospiteringen skal gi mengdetrening og kompetanseheving. 
 
Obligatorisk praktisk trening og teoretisk gjennomgang av akutte situasjoner på fødeavdelingen 
(blødninger, vanskelig skulderforløsning, operative forløsninger, gjenopplivning osv) minimum 
to ganger per år. Oppmøte loggføres. 
 
 
Kompetanseheving i primærhelsetjenesten  
En spesiell utfordring i svangerskaps- og fødselsomsorgen er at svangerskapsomsorgen er 
organisert i primærhelsetjenesten, mens fødselsomsorgen er en del av spesialisthelsetjenesten. 
Dette stiller store krav til kommunikasjon og samarbeid.  
 
Kravspesifikasjon fra Helsedirektoratet 2010 (i kursiv skrift): 
 
De regionale helseforetakene bør tilby regelmessige felles emnekurs til fastleger, helsesøster, 
fysioterapeuter og jordmødre med tema innen svangerskaps -, fødsels – og barselomsorg. 
Faste arenaer og møteplasser i kommune – og spesialisthelsetjenesten bør utvikles forfaglig 
utveksling. 
 
Faste møteplasser minst to ganger årlig for fastleger og jordmødre i svangerskapsomsorgen. 
Dette kan være i forbindelse med møter i regi av helseforetakene. 
 
 
6.3 Konsekvenser av kvalitetskrav 

Generelt for alle enheter gjelder at bemanningen ikke er tilfredsstillende til å ivareta ovennevnte 
kvalitetskrav. En konsekvens av kvalitetskrav vil være behov for økning av antall stillinger for 
både jordmødre og gynekologer.  
 
Kvalitetskravene vil også gjøre det nødvendig å utarbeide planer og kravspesifikasjon for kursing 
og hospitering for regionen.  
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 Bl.a. bør hospitering være et krav og ikke et tilbud, og det må være krav om innhold i 
hospiteringen, f.eks. gjennomgang av medisin-teknisk utstyr, opplæring på nyfødt-
intensiv og deltakelse på kasuistikkmøter. 

 Det må settes mål om antall uker hospitering per jordmor per år. 
 Kulturbygging og hospitering henger sammen. Samtidig som det er en utfordring for HF 

å klare å ta i mot alle hospitanter, er det åpenbart at hospitering internt i foretaket er viktig 
for kulturbygging, og omvendt. 

 Man må kartlegge kostnader og finne mulige alternative løsninger som for eksempel 
rotasjon i forbindelse med hospitering idet det spesielt for de små enhetene er nødvendig 
med en del innleie av vikarer, som er kostbart. 

 
Den regionale prosjektgruppen foreslår som konsekvens av kvalitetskrav at det arrangeres årlige 
kurs i svangerskapsomsorg for kommuneleger og jordmødre. For å gjøre kursene attraktive for 
kommuneleger må de være godkjent av Den Norske Legeforening som emnekurs. Aktører som 
bør samarbeide om slike kurs bør være legeforeningens lokale kurskomité, perinatalutvalget samt 
helseforetaket. 
 
Helseforetakene bør også invitere til jevnlige samarbeidsmøter for helseforetak og 
kommunehelsetjeneste. Et slikt forum vil bidra til å bedre samhandling, samarbeid og 
kommunikasjon mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. I Lofoten er et slikt 
forum allerede etablert, og erfaringsmessig er det god oppslutning om disse møtene både fra 
leger i sykehus og kommuner. Praksiskonsulenten bør være en sentral aktør i forhold til dette 
møteforumet. 
 
De nye kvalitetskravene vil gjøre det nødvendig å etablere en regional perinatalkomité og et 
regionalt fagråd som kan jobbe videre med oppgavene nevnt over samt andre oppgaver knyttet til 
nye kvalitetskrav og kvalitetsforbedrende tiltak. 
 
 

7 Følgetjeneste 

7.1 Dagens situasjon  

Spesialisthelsetjenesten er gjennom oppdragsdokumentet pålagt ansvaret for følgetjeneste av 
gravide til fødested. 
 
Kartlegging av tjenesten viser følgende situasjon i de enkelte foretak: 
 
Finnmark: 

 Øst-Finnmark 
o Ingen kommuner i Øst-Finnmark har avtale om beredskap. 

 Vest-Finnmark 
o Porsanger (pluss indre Lebesby): 

Har avtale om følgetjeneste. Vakt hver andre uke med følgetjeneste. Kvinnene 
følges ved behov av lege når jordmor ikke vakt.  

o Nordkapp:  
Har avtale om følgetjeneste. Jordmor setter selv opp vaktene for ca. 1 år om 
gangen. Har vakt når kvinnene har forventet termin. Max 3 uker 
sammenhengende.  

o Karasjok:  
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Har avtale om følgetjeneste. 100 % stilling, hvorav 40 % kontor og 60 % 
følgetjeneste. 2 dager kontor pr. uke. 3 dager døgnvakt pr. uke. Tilpasser vaktene i 
forhold til når kvinnene har termin.  

o Kautokeino:  
Har avtale om følgetjeneste. Har ikke fått kvalitetssikret, men regner med at de 
har en avtale tilnærmet lik Karasjok. 

o Alta: 
Har ingen skriftlig avtale om følgetjeneste. Følgetjenesten inngår i stillingene. 
Følger få gravide etter at ambulansene ble tomannsbetjente. 

 
I UNNs opptaksområde bor mange fødende innen 1,5 times reisetid til fødested. De største 
avstandene finnes i Nord-Troms. Følgetjenesten i Nord-Troms ivaretas i dag av jordmødre 
tilknyttet Fødestua Sonjatun, og dette har gjennom mange år vist seg som en robust ordning. 
Følgetjeneste i deler av Midt-Troms og Senja ivaretas av jordmødre fra Fødestua i Midt-Troms, 
dette har også fungert godt. Det gjenstår da for UNN å etablere forpliktende samarbeidsavtaler 
med kommunehelsetjenesten i de kommuner som ikke omfattes av fødestuesamarbeidet. 
 
Tilbudet til kvinnene i Nordlandssykehuset (NLSH) er per i dag ikke like godt overalt. Noen 
steder har beredskapsvakt/følgetjeneste av jordmor på hverdager, men ikke i helger/høytider og 
ferier. Noen steder har de ikke organisert beredskap i det hele tatt, til tross for lange avstander.  
Bare i Steigen/Tysfjord/Hamarøy er det en helkontinuerlig interkommunal beredskap året rundt.  
 
Andøy har beredskap i samarbeid med helseforetaket/fødeavdelingen på Stokmarknes. 
I Lofoten er det ikke organisert beredskap, men kommunelegene i Vågan følger ved behov. Det 
er inntil to timers avstand fra Vågan til Nordlandssykehuset Lofoten og én time fra Vest-Lofoten. 
Beiarn, Værøy og Røst hører til NLSH sitt lokalsykehusområde, og representerer p.g.a. lavt 
innbyggertall, mangelfull stedlig jordmortjeneste og lang reisevei til Bodø spesielle utfordringer i 
forhold til følgetjenesten. Beiarn har allerede et legevaktsamarbeid med Bodø, og det er mulig 
jordmor- og følgetjeneste kan etableres i samarbeid med Bodø. Problemer vil oppstå når veien 
over Beiarfjellet er stengt. Gravide på Værøy og Røst kan enten reise til Bodø i påvente av fødsel 
eller basere seg på fly-/helikoptertransport ved fødselsstart. Problemer vil rimeligvis oppstå hvis 
været ikke tillater flytransport. 
 
Ingen av kommunene på Helgeland har avtaler med helseforetaket om følgetjeneste. Behov for 
konsultasjon og følge til fødeinstitusjon ivaretas av kommunelege, alternativt jordmor på stedet. 
Jordmor følger når denne har mulighet. Dette gjelder spesielt i Brønnøysund og Sømna.  
 
Til tross for til dels veldig lange avstander og vanskelige klimaforhold foreligger det altså kun få 
skriftlig nedfelte avtaler om følgetjeneste i Helse Nord. Behovet for følge har de senere år blitt 
mindre som følge av en stabil svangerskapsomsorg, bedre kommunikasjon med den gravide og 
hennes familie. 
 
Per dags dato mangler det en klar definisjon på hva man legger i begrepet følgetjeneste og hvem 
som har krav på følgetjeneste.  
 
Det er i Nord-Norge veldig få transportfødsler til tross for lange avstander og manglende 
formelle avtaler. Dette må taes hensyn til når man vurderer ressursene som skal brukes for å 
tilfredsstille dagens krav om følgetjeneste. Samtidig er det selvfølgelig viktig at kvinnen føler seg 
trygg og ivaretatt når fødselen nærmer seg uansett hvor i landet hun bor. 
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Tabellen nedenfor viser at antall fødsler utenfor institusjon er veldig lite i Helse Nord til tross for 
manglende avtaler om følgetjeneste og vanskelig geografi. Data er hentet ut av intern rapport fra 
MFR 1/2010, fødeinstitusjonsstatistikk 2009/2010 og kvalitetssikret av gruppemedlemmene.  
 
Tabell 14: Fødsler utenfor institusjon i Helse Nord i 2009 

 2009 2009 2009 2009 2009 

 Utenfor institusjon Hjemme planlagt Hjemme ikke planlagt Under transport Uspesifisert 

Bodø 11 0 1 9 1 
Tromsø 7 0 3 4 0 
Hammerfest 6 0 1 1 4 
Midt-Troms 4 0 2 1 1 
Kirkenes 3 0 0 1 2 
Vesterålen 3 0 2 1 0 
Harstad 2 0 0 1 1 
Alta 1 - - - - 
Sonjatun 1 - - - - 
Brønnøysund 1 - - - - 
Narvik 1 - - - - 
Lofoten 1 - - - - 
Steigen 0 0 0 0 0 
Rana 0 0 0 0 0 
Sandnessjøen 0 0 0 0 0 
Mosjøen 0 0 0 0 0 

 
  
7.2 Forståelse av begrepet ”følgetjeneste” 

Helsedirektoratet definerer i sin rapport ”Et trygt fødetilbud faglige krav til fødeinstitusjoner” 
(Helsedirektoratet, 2010) følgetjenesten slik: 
 
Følgetjeneste er vurdering av kvinner i fødsel/gravide av kvalifisert helsepersonell og at den 
gravide/fødende får følge av kvalifisert helsepersonell til fødestedet, når det er vurdert som 
nødvendig. Beredskap i sammenheng med følgetjenesten innebærer organisering av 
vaktberedskap for kvalifisert helsepersonell. 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 
fødestedet og behov for slik tjeneste. 
 
Det forutsettes at helseforetak og kommuner inngår avtaler om jordmortjenester som sikrer felles 
ressursutnyttelse og sikrer innbyggerne et forsvarlig helsetilbud når det gjelder følgetjeneste for 
gravide innbyggere. I mange kommuner vil dette bety at kommunene må prioritere den lokale 
jordmortjenesten for å få til tilstrekkelig vaktberedskap. 
 
Dersom reisetid til fødested er mer enn 1,5 time skal den fødende vurderes av lege eller jordmor 
på forhånd med tanke på transportmåte og behov for følge. På slike steder skal det finnes 
lokaliteter der jordmor kan lede fødselen på en tilfredsstillende måte dersom det vurderes at det 
ikke vil være tid til å transportere den fødende. Eller at kvinnen kan føde hjemme i ro og fred 
med jordmorhjelp.  
 
Følgetjeneste er et tilbud og bruk må avgjøres ut fra en individuell vurdering relatert til behov. 
De fleste fødende vil kunne reise selv til fødeinstitusjonen uten bruk av følgetjeneste. 
Vaktberedskap med tilbud om en vurdering av om kvinnen er i aktiv fødsel eller av andre årsaker 
har behov for vurdering vil kunne forhindre unødvendige transporter og transportfødsler. 
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Helse Nord RHF på sin side skriver følgende i brev om følgetjeneste: 
 
Regionale helseforetak har fått ansvaret for følgetjenesten for gravide og fødende fra 1.januar 
2010. I dette inngår også ansvaret for beredskap for følgetjeneste. Helse Nord RHF ber 
helseforetakene snarest starte kartlegging av status i kommunene vedrørende jordmorledsaging 
og beredskap for dette. Jf. også Oppdragsdokument 2010. 
 
Forståelsen av ansvaret 
I denne sammenhengen vises det til St.meld. nr. 12 (2008 – 2009) ”En gledelig begivenhet”. Her 
fremgår det (5.1 Vurdering og konklusjon): 
 
”Det er naturlig å foreslå en til halvannen times reisevei som veiledende grense, men dette 
vil avhenge av kommunikasjonsforhold, hvor langt fødselen har kommet osv. Behovet for 
følgetjeneste må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.” 
 
”Regjeringen foreslår: 

• Regionale helseforetak får ansvar for følgetjenesten for gravide til fødested. 
• I samarbeid med berørte kommuner må det etableres et system for å vurdere gravide ved 

akutte problemstillinger og avgjøre hvem som har behov for følge” 
 
I et brev fra Helse- og omsorgsdepartementet angående finansiering av følgetjenesten for gravide 
og fødende kan man lese følgende: ”Vi vil avslutningsvis presisere at regionale helseforetaks 
ansvar også omfatter beredskap for følgetjeneste og at finansiering av beredskap for 
følgetjeneste skjer over rammen til RHF fra samme tidspunkt.” (Helse- og 
omsorgsdepartementet, 2010). 
 
Det er også Helse- og omsorgsdepartementet som påpeker i St.meld. nr. 12 at i hht. gjeldende rett 
er det fremdeles et kommunalt ansvar å sørge for lokal jordmortjeneste (jf. 
Kommunehelsetjenesteloven § 1-3 andre ledd). 
 
Her foreligger det altså inkonsistent informasjon. Mens departementet viser til at kommunene 
skal ha ansvar for den lokale jordmortjenesten og direktoratet understreker dette ved å peke på at 
vaktberedskap for jordmor må sikres av kommuner, hevder Helse Nord og departementet i en 
selvmotsigende beskjed at det er spesialisthelsetjenesten som har ansvaret for beredskap for 
følgetjeneste. 
 
På et slikt faktagrunnlag er det ikke mulig å lage avtaler mellom spesialisthelsetjenester og 
kommuner for beredskap for følgetjeneste da hver part vil mene at den andre må ha ansvaret og 
vise til ovennevnte datagrunnlag. 
 
Å dekke vaktberedskap for følgetjeneste fra fødeinstitusjonene er ikke mulig å gjennomføre og ei 
heller hensiktsmessig. Jordmor kan ikke dra fra fødeinstitusjon ut til alle kommuner for å 
undersøke gravide og vurdere hvorvidt de har behov for følgetjeneste. Dette vil kreve en 
bemanning som ikke er hensiktsmessig ut ifra hvor lite behovet for følgetjeneste er. I tillegg er en 
slik ordning ikke hensiktsmessig da det vil føre til enorm tidstap før den gravide kan vurderes og 
hjelp kan komme for sent. 
 
På den andre siden er det vanskelig å se hvordan helseforetaket skal ta ansvaret for 
jordmorberedskap i distriktet når tjenesten skal være forankret i kommunen. Hvordan kan 
kommunen tvinges til å sørge for en vaktberedskap som spesialisthelsetjenesten har ansvaret for. 
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Et vesentlig aspekt for følgetjeneste er jo at det er lokal kompetanse til stede som kan undersøke 
den gravide og vurdere om det er behov for kompetanse. 
 
Ansvarsforholdene for følgetjeneste må i følge den regionale prosjektgruppens mening fort 
avklares i Helse- og omsorgsdepartementet. Når disse er avklart kan man utrede konsekvenser av 
krav til følgetjeneste og helseforetakene kan i samarbeid med kommunene etablere en 
formalisert, velfungerende følgetjeneste. 
 
 
 

8 IT-LØSNINGER 

God samhandling er avhengig av god og rask kommunikasjon og elektronisk 
informasjonsutveksling internt i foretaket og i og mellom nivåer er en forutsetning for å lykkes 
med samarbeidet.  
 
8.1 Dagens situasjon 

Alle helseforetak i Helse Nord har samme fødedatasystem (PARTUS) og samme elektronisk 
pasientjournal (DIPS). Det er dog et problem at det ikke er god nok integrasjon mellom 
elektronisk pasientjournal og fødedatasystem. 
 
Kommunikasjon mellom forskjellige institusjoner via fødedatasystemet er per dags dato ikke 
etablert og kan gi problemer i forhold til personvernhensyn.  
 
Alle fastleger er tilknyttet Norsk Helsenett og elektronisk informasjonsutveksling mellom 
fastleger og fødeinstitusjon brukes ved for eksempel oversendelse av epikriser og henvisninger.  
 
Elektronisk fødselsmelding er etablert ved alle fødeinstitusjoner i regionen, men det finnes ingen 
mulighet for elektronisk informajsonsutveksling med helsestasjon og dermed med helsesøstre og 
jordmødre.  
  
8.2 Kvalitetskrav og utfordringer 

Kravspesifikasjon fra Helsedirektoratet 2010 (i kursiv skrift): 
 
Moderne, effektive og brukertilpassende tjenester er avhengig av elektronisk 
informasjonsutveksling. Svangerskaps -, fødsels- og barselomsorgen mangler en 
helhetlig utvikling og plan for elektronisk journalutveksling som kan dekke 
behovene. Det vil sikre overgangene fra et omsorgsnivå til et annet og bidra til 
effektiv og trygg samhandling mellom helsestasjon, fastlege, helseforetak og 
jordmortjenesten. 
 

 Etablering av systemer som omfatter både elektronisk helsekort, føde- og barseljournal er 
sentrale virkemidler for god samhandling.  

 Melding om fødsel og hjemreise til helsestasjon og fastlege er svært viktig for å 
kvalitetssikre overgangen fra føde- eller barselavdeling til hjemmet.  

 Denne må være standardisert og utsendt på hjemreisetidspunkt. 
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8.3 Konsekvenser av kvalitetskrav 

Kvalitetskravene vil gi Helse Nord utfordringer på flere plan: 
 
Til tross for at alle fødeinstitusjoner i Helse Nord har samme fødeprogram er det kun få steder 
der det er mulig med informasjonsutveksling i og mellom helseforetakene. Det er ifølge IT-
ekspertise i Helse Nord fullt mulig å etablere slik informasjonsutveksling, i hvert fall innad i 
foretaket. Personvernregler, presisert av Datatilsynet, hindrer elektronisk informasjonsutveksling 
mellom helseforetak. Dette er en utfordring i Helse Nord, da mange av våre pasienter behandles 
på tvers av helseforetak. 
 
Like problematisk er at fødeavdelinger og kvinneklinikker opererer med to forskjellig 
journalsystem for pasienter: en elektronisk pasientjournal og en fødejournal som per dags dato 
ikke er implementert i pasientjournalen. Denne situasjonen kan være feilkilde og gi opphav til 
brudd på journalforskriften. Også dette problemet lar seg teknisk løse, og helseforetakene vil 
gjennom oppdragsdokumentet 2011 få pålegg om å sørge for at denne integrasjonen 
gjennomføres. 
 
Helse Nord er for tiden ute på anbud for å kjøpe kliniske IKT-systemer og det ventes at 
kontrakt(er) skal skrives under i januar 2011. I forbindelse med innkjøpet skal det også stilles 
krav til implementering og funksjonalitet av fødejournal. En forventer altså at de nye løsningene 
også skal føre til at ovennevnte problemer blir løst. Det er usikkert per dags dato når denne 
prosessen blir ferdigstilt og de nye løsningene er på plass. Det er også usikkerhet knyttet til 
hvorvidt denne prosessen vil forsinke/påvirke iverksetting av løsning av ovennevnte problemer i 
mellomtiden. 
 
Et problemområde er også elektronisk informasjonsutveksling mellom primærhelsetjenester 
og spesialisthelsetjeneste. Det er et paradoks at vi i dag kan motta henvisninger fra fastleger og 
sende epikriser elektronisk, mens vi ikke har den samme muligheten i kommunikasjon med 
jordmødre og helsesøstre. Det må altså jobbes på regionalt og nasjonalt plan for å knytte 
helsestasjoner og fødestuer til elektronisk helsenett, slik at det åpnes kanaler for elektronisk 
informasjonsutveksling. 
 
Elektronisk helsekort, som det jobbes med på nasjonalt plan, vil også kunne bidra til 
kvalitetssikret informasjon for alle helsepersonell som er involvert i svangerskaps-, fødsels-, og 
barselomsorg.   
 
 
 

9 KONSEKVENS AV FAGLIGE KRAV PÅ ORGANISASJONS-

STRUKTUR AV FØDSELSOMSORG I REGIONEN 

Kvalitetskravene vil som tidligere skissert ha konsekvenser for organisering av tilbudet i 
regionen. Krav til økt bemanning for både jordmødre og leger, strengere seleksjonskriterier, 
hensynet til forsvarlige vaktordninger og hensiktsmessig bruk av ressurser vil nødvendiggjøre 
forandringer i struktur av fødeinstitusjoner. Fødetilbudet skal fortsatt være trygt, differensiert og 
desentralisert. 
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9.1 Helse Finnmark 

Fødselsomsorgen i Helse Finnmark er organisert i to fødeavdelinger og en fødestue. Regional 
arbeidsgruppe finner det ikke forsvarlig å gjøre endringer i organiseringen i Finnmark. Dette 
grunnet lange avstander og hensynet til en differensiert og desentralisert omsorg. Nye 
kvalitetskrav vil ha som konsekvens at bemanningen både på jordmor- og på gynekologside må 
økes.  
 
Den regionale gruppen finner imidlertid at den lokal gruppens vurdering av bemanningsbehov vil 
være vanskelig å realisere. Helse Finnmark bør i sitt videre arbeid søke å finne løsninger på 
beredskap som legger opp til felles ressursutnyttelse for jordmødre og leger på tvers av nivå/ 
institusjon, som skissert i planen fra Helgeland. For gynekologene kan det for eksempel være en 
modell med fire gynekologer på hver avdeling. En femte lege som kan være tilknyttet 
Hammerfest kan være tilgjengelig for ambulering og for forsterkning av begge fødeavdelingene. 
 
9.2 UNN 

Konsekvensen av nye kvalitetskrav vil være at dagens organisering av fødetilbudet med en 
kvinneklinikk, to fødeavdelinger og to jordmorstyrte fødestuer vanskelig lar seg opprettholde. Et 
mulig alternativ som den regionale gruppen anser som det mest forsvarlige er omgjøring av en 
fødeavdeling til jordmorstyrt fødestue. Den regionale gruppen mener nye kvalitetskrav vil gjøre 
det nødvendig å samle gynekologressursene på en fødeavdeling av hensyn til fremtidig 
rekruttering og stabilisering av fagmiljøet.  
 
Vi mener også at implementering av de nye kvalitetskrav vanskelig lar seg gjøre ved en fødestue 
med et fødselstall på 25 per år. Det vil derfor bli nødvendig med tiltak for å sikre at 
kvalitetskravene oppfylles og dette kan skje ved at man omgjør fødestuen til en enhet for 
svangerskap og barsel, hvor svangerskapsomsorg, følgetjeneste og barselomsorg ivaretas av 
jordmødre på lik linje som før, men som ikke skal ha planlagte fødsler. 
 
Dissens i lokal gruppe i UNN: 
Hanne Johansen og Vivi-Ann Johnsen anfører: 
DMS Nord-Troms ønsker å opprettholde fødestuens tilbud i nåværende form for fortsatt å gi et 
samlet tilbud innen den desentraliserte fødselsomsorgen. Begrunnelsen er at fødestuen ligger tre 
timer unna UNN Tromsø (noe som for noen brukere medfører 4-5 timers reisevei), og derfor må 
ha en god akuttberedskap. Det å beholde og rekruttere jordmødre kan bli vanskeligere ved en 
eventuell nedgradering av dagens tilbud i forhold til kontinuitet og kvalitet. For å oppfylle 
kravene ber vi om at nåværende 30 % stilling for jordmor økes til 100 %, slik at det til sammen 
blir seks hele stillinger. Med seks stillinger skal hospitering ved større institusjoner og 
følgetjeneste kunne ivaretas. 
  
9.3 Nordlandssykehuset 

9.3.1 Kvinneklinikk 

Den regionale gruppen slutter seg til den lokale gruppens vurdering om at behovet for at Bodø 
opprettholder sin status som kvinneklinikk vil være enda større ved innføring av nye 
kvalitetskrav pga forandrede seleksjonskriterier og en større andel av risikofødslene til 
kvinneklinikk. Vi mener at hensyn til en desentralisert tjeneste og hensyn til ivaretakelse av 
nyfødte med behov for medisinsk hjelp gjør det nødvendig å ha to kvinneklinikker i regionen jf. 
fremstilling i den lokale planene fra NLSH. 
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Gruppen mener også at en vaktordning, slik den er skissert i den lokale planen, med erfaren 
forvakt til stede og bakvakt i beredskap/ alternativt både for- og bakvakt til stede ved uerfaren 
forvakt, tilfredsstiller kravene til forsvarlighet slik de er fremmet i rapporten ”Et trygt 
fødetilbud”. 
 
9.3.1.1 Fødeavdeling 

St.meld.nr.12,” En gledelig begivenhet, Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og 
barselomsorg” legger opp til en desentralisert differensiert omsorg i fødselshjelp. For å oppnå 
dette målet er det nødvendig å ha en fødeavdeling i Lofoten/Vesterålen-området.  
 
Som en konsekvens av nye krav til fødeinstitusjoner, som støtter opp om å sikre et bærekreftig 
fagmiljø også i fremtiden, mener vi, på lik linje med den lokale gruppen, at denne 
fødeavdelingen i NLSH Vesterålen må styrkes. Dette kan gjøres ved å tilføre ressurser 
(tilfredsstillende bemanning så vel på jordmor- som på gynekologside) og ved å sørge for at 
avdelingen har et godt pasientgrunnlag (fødende) for å kunne etterleve de nye kvalitetskravene.  
Dette vil innebære omstrukturering i dagens fødetilbud jf. beskrivelse i den lokale planen, 
kap.3.3.7. Den regionale gruppen mener derfor at den mest forsvarlige og formålstjenlige 
modellen for NLSH ved nye kvalitetskrav vil være en styrket fødeavdeling på Vesterålen og 
fødestue i Lofoten. 
 

9.3.1.2 Forsterket fødestue 

Rapporten ”Et trygt fødetilbud - faglige krav til fødeinstitusjoner” er veldig tydelig i sin uttalelse 
på at videre drift av forsterkes fødestue ikke kan anbefales. Den regionale gruppen finner det 
vanskelig å gå imot et samlet fagmiljø i Norge. 
 
Vi finner det ikke medisinsk forsvarlig at kirurger gjør keisersnitt når både Norsk Kirurgisk 
Forening og Norsk Gynekologisk Forening mener at kirurger ikke bør involvere seg i 
fødselshjelp da de ikke har tilstrekkelig kompetanse til det.  
 
Vi mener videre at driftsformen, slik den er i dag, som hybrid av fødeavdeling og fødestue ikke 
er i tråd med krav om stabilitet og forutsigbarhet. Selv om vi forstår den lokale gruppens 
argumentasjon med å ”lempe” på seleksjonskriteriene  av hensyn til vedlikehold av kompetanse, 
mener vi at denne praksisen er uheldig. Den skaper usikkerhet med tanke på hvilke 
seleksjonskriterier som til enhver tid er gjeldende og dermed gir det større sjanse for at det gjøres 
feil. En driftsform som er avhengig av enkeltpersoner oppfyller ikke kravet om et forutsigbart 
tilbud til enhver tid og også i fremtiden jf. oppdraget gitt til Helseregionene i St.meld.12.   
 
Den regionale gruppen er enig i vurderingen til den lokale gruppen at etablering av en 
fødeavdeling i Lofoten ikke er realiserbar og formålstjenlig. Dersom de nasjonale kravene blir 
vedtatt, blir konsekvensene at den forsterkede fødestuen avvikles i sin nåværende form. 
Fødetilbudet i regionen vil da opprettholdes i form av jordmorstyrt fødestue i Lofoten. Dette er 
etter gruppens oppfatning medisinsk forsvarlig og ivaretar hensynet til et differensiert, 
desentralisert og forutsigbart fødetilbud, forutsatt at man har klare seleksjonskriterier og etablerer 
en god følgetjeneste. Samlet sett er dette tiltaket også med på å styrke fødetilbudet i foretaket jf. 
forrige avsnitt.  
 
9.4 Helgelandssykehuset 

Helgelandssykehuset har gjennom mandatet fått klare føringer for organiseringen av fødetilbudet. 
Begge fødeavdelingene i Mo i Rana og Sandnessjøen skal bevares av hensyn til geografi og 
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kravet om desentralisert tilbud. Allikevel slår den lokale gruppen fast at det er behov for å 
etablere et mer samlet fødetilbud på Helgeland for å imøtekomme intensjonene med å sørge for 
et helhetlig tilbud og ivareta krav og forutsetninger i en sårbar region. 
 
Hvis kvalitetskravene blir vedtatt mener den regionale prosjektgruppen at det mest forsvarlige og 
formålstjenlige for en fremtidig organisering i regionen er å samle fagmiljøet i færre 
institusjoner. Dette kan man oppnå ved å omgjøre en eller to fødestuer til en Enhet for 
svangerskap og barsel, hvor svangerskapsomsorg, følgetjeneste og barselomsorg ivaretas av 
jordmødre på lik linje som før, men som hvor det ikke planlegges fødsler. 
 
Ved å ha to fødeavdelinger og evt. en fødestue på Helgeland vil man ivareta kravet om 
desentraliserte tjenester på en best mulig måte og antallet fødende med lang reisevei til 
fødestedet vil holdes på et nødvendig minimum. Samtidig vil samling av ressursene på færre 
institusjoner sikre en styrkning av fagmiljøet både hos jordmødre i fødeavdelinger, for leger i 
utdanning og et nødvendig spesialistmiljø. En modell med en fødestue vil i tillegg kreve mindre 
tilførsel av jordmødre enn to fødestuer. 
 
 
 

10 VEIEN VIDERE 

I rapporten ” Et trygt fødetilbud” vises det til samhandlingsreformen som understreker at for å få 
etablert god samhandling og helhetlige pasientforløp er det viktig å etablere systemer som kan 
bidra til tverrfaglig samarbeid og god informasjon. Helhetlige tjenester til gravide, fødende og 
barselkvinner har lenge vært et ønske fra så vel fagfolk som brukere. I dag følges kvinnene opp i 
kommunehelsetjenesten, føder i spesialisthelsetjenesten og har mye av barseltiden i 
kommunehelsetjenesten. For å bidra til mer helhetlig og kvalitetssikrede forløp for den gravide 
og hennes familie vil det være viktig å bedre samhandlingen mellom fastleger og jordmødre, 
mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. I tillegg vil det være viktig å 
utarbeide felles prosedyrer som kan bidra til å trygge forløpene for kvinner med spesielle behov. 
Dette vil innebære ytterligere tverrfaglig samarbeid. 
 
Virkemidler som kan bidra til bedret samhandling og kommunikasjon: 
 

 Videreutvikle/etablere formelle fora hvor spesialisthelsetjenesten møter 
helsesøstre/kommunejordmødre og kommuneleger/fastleger. Her bør man tilstrebe felles 
rutiner og prosedyrebeskrivelser. Oppfølging av gravide med spesielle behov, 
rus/psykiatri/ behov for støtte fra barnevern kan være aktuelle områder. Prosedyrer for 
utveksling av informasjon er viktig for å sikre riktig oppfølging. 

 Videreføre/etablere felles kurs på tvers av nivåene. 
 Etablere/videreføre hospiteringsordninger. 
 Etablere/videreføre fagråd regionalt/lokalt. 
 Etablere regional perinatalkomité. 

 
Når nye kvalitetskrav er vedtatt må disse implementeres og dette kan skje med tiltak som skissert 
i denne rapporten. Dessuten må man jobbe videre med spørsmål om: 
 

 Hvordan skal tilbudet for gynekologi organiseres i foretakene? 
 Presisering av ”bør” seleksjonskriterier. 
 Kvalitetsarbeid ved å implementer kvalitetsindikatorer som skissert rapporten ”Et trygt 

fødetilbud - faglige krav til fødeinstitusjoner” (Helsedirekotratet, 2010). 
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 Etablering av en velfungerende følgetjeneste. 
 Sikring av rekruttering for jordmødre og gynekologer. 
 Lage samarbeidsrutiner og skape møteplasser mellom spesialisthelsetjeneste og 

kommunehelsetjeneste. 
 
 
 

11 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 

Den regionale arbeidsgruppen som har utredet konsekvensene av de nye kravene til kvalitet i 
behandling og omsorg for gravide og fødende mener kravene stort sett er gode, og gir en 
nødvendig kvalitetsheving. Dette vil medføre til dels betydelige endringer i organisering, 
bemanning og utvelgelse av gravide. Gruppen mener det er nødvendig å øke kvaliteten og legge 
til rette for en mer sammenhengende og helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Dette 
arbeidet må baseres på et nøkternt og realiserbart bemanningsbehov. Kompetansebygging og 
trening i akutte situasjoner må ivaretas ved alle fødeinstitusjoner og kvaliteten må overvåkes ved 
innføring og måling av kvalitetsindikatorer og kvalitetskrav. Det må legges planer for økt 
utdanningskapasitet av fagfolk i regionen. 
 
Konsekvensene av bemanningskravene alene vil øke behovet for gynekologer i regionen med 
maksimalt 18, minimum 5 stillinger. Hvor mange nye jordmødre det er behov for, er vanskelig å 
anslå. Helse Nord har i likhet med andre regioner problemer med å rekruttere faste gynekologer 
til de små fødeavdelingene p.g.a. liten vekst i faget på landsbasis. Dette og nye kvalitetskrav vil 
føre til noe færre, men sterkere fagmiljøer.  
 
Konsekvenser av de foreslåtte kvalitetskravene for hvor fødsler vil foregå i Helse Nord, er slik 
arbeidsgruppen ser det i dag slik: 
 

 Helse Finnmark: Ingen endring. 
 Universitetssykehuset Nord-Norge: Har i dag en kvinneklinikk, to fødeavdelinger og to 

fødestuer. Kan bli: En kvinneklinikk, en fødeavdeling og to fødestuer. 
 Nordlandssykehuset: Har i dag: En kvinneklinikk, en fødeavdeling og en forsterket 

fødestue. Kan bli: En kvinneklinikk, en fødeavdeling og en fødestue. 
 Helgelandssykehuset: Har i dag: To fødeavdelinger og to fødestuer: Kan bli: To 

fødeavdelinger og en fødestue, eller kun to fødeavdelinger. 
 
De foreslåtte endringer vil etter arbeidsgruppens mening gi et mer robust og stabilt fagmiljø i 
regionen med høyere kvalitet enn i dag.   
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Vedlegg 1 
 
RAMMEVERK FOR ARBEIDET MED SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG 
BARSELOMSORG I LOKALE ARBEIDSGRUPPER. 
 
1. Forståelse av kvalitetskrav 
Rapporten ”Et trygt fødetilbud” stiller tydelige krav til både bemanning, organisasjon og 
kompetanse i svangerkskaps-, fødsels-og barselomsorg. Disse kravene skal sikre at tilbudet er av 
god faglig kvalitet, lett tilgjengelig og likt for alle.  
 
Den regionale gruppen i Helse Nord tyder kravene slik at alle ”skal” krav er minimumskrav som 
skal implementeres i daglig drift. ”Bør” krav er krav som må belyses nærmere og hvor regionale 
særegenheter kan være av betydning for utformingen. 
 
Mandat til de foretaksvise lokale prosjektgruppene: 
De lokale gruppene skal: 

 Ta stilling til hvordan kravene kan implementeres i foretaket 
 Redegjøre for hva slags konsekvenser implementering av kravene vil ha for organisering 

av helsetjenesten og for tilbudet både i spesialist- og primærhelsetjenesten i foretaket og 
 Identifisere områder hvor kravene kan være vanskelig å implementere eller byr på 

spesielle utfordringer og komme med mulige alternative løsningsforslag 
 Ta i sitt arbeid hensyn til spesifiseringer og presiseringer som er gjort i den regionale 

gruppen og som er felt ned i de følgende kapitlene 
 Gi regelmessig tilbakemelding til den regionale gruppen v./sekretariatet/Anca Heyd 

om fremgang i gruppene, ved hjelp av f. eks.  
referater 

 Gruppen må i sitt arbeid avklare og ta hensyn til spesielle lokale forhold knyttet til 
geografi og tilgjengelighet. En tenker her spesielt på Øst-Finnmark (fødeavdelingen i 
Kirkenes sikres) og Helgeland (fødeavdelingene i Mo og Sandnessjøen sikres). Forhold 
knyttet til klinikkstruktur versus separate sykehusenheter må også belyses.  

 
2 Kompetansekrav 

Kravene i rapporten ” Et trygd fødetilbud” omfatter kompetansebygging og vedlikehold i 
fødeinstitusjoner både når det gjelder organisering, samarbeid men også innholdet i 
kompetansebyggende tiltak. 
 
Følgende områder ønskes belyst nærmere da de kan by på spesielle utfordringer for 
organiseringen. 
 

2.1 Ansvarsforhold 
Jordmødre på fødestuen kan være ansatt både i kommunen og kommunen kan kjøpe 
jordmortjenester av helseforetaket i delt stilling mellom kommune og HF (Helsedirektoratet, 
2010) 
 
Kravspesifikasjon: 
Det er viktig at dette ikke tilslører ansvarsforholdene og arbeidsgruppen mener derfor at 
jordmødrene bør være ansatt primært hos en arbeidsgiver og fortrinnsvis den som har det 
formelle ansvaret for driften av fødestuen (Helsedirektoratet, 2010). 
 
 

54



 
Mandat til den lokale gruppen 

 kartlegge situasjonen i foretakets egne fødestuer 
 presentere alternative forslag til organisering som sikrer klare ansvarsforhold og 

ivaretakelse av oppgaver både i primær- og spesialisthelsetjeneste 
 ta stilling til hvor jordmødre som jobber på fødestuer skal være ansatt  
 ta hensyn til at svangerskaps- og fødselsomsorgen skal være differensiert og at 

svangerskapsomsorgen skal være forankret i kommunene 
 

2.2  Kurs, trening, hospitering 
 
Marginal bemanning kan i de enkelte fødeinstitusjoner være begrensing for både kurs, trening, 
hospitering.  
 
Kravspesifikasjon:  
Det må eksistere en forpliktende plan for vedlikehold av kompetanse, herunder også tilbud om 
videre/etterutdanningsplan for fødestuens ansatte, også når det gjelder hospitering og arbeid ved 
større fødeinstitusjoner, også innen eget helseforetak (Helsedirektoratet, 2010). 
 
Hospitering for jordmødre og leger, obligatorisk for de som arbeider på mindre fødeavdelinger. 
Hospiteringen skal gi mengdetrening og kompetanseheving (Helsedirektoratet, 2010). 
 
Obligatorisk praktisk trening og teoretisk gjennomgang av akutte situasjoner på fødeavdelingen 
(blødninger, vanskelig skulderforløsning, operative forløsninger, gjenopplivning osv) minimum 
to ganger per år. Oppmøte loggføres (Helsedirektoratet, 2010). 
 
Mandat til den lokale gruppen 

 Er bemanningen tilfredsstillende for å ivareta ovennevnte krav? 
 Kartlegge situasjonen når det gjelder dagens status mtp. kurs trening og hospitering 

o Hva kreves for å oppfylle kvalitetskrav når det gjelder kurs, hospitering og 
rescuscitering for alle yrkesgrupper på henholdsvis fødestue, fødeavdeling og 
kvinneklinikk. Hvordan kan man løse problemet med kurs, hospitering, 
rescuscitering lokalt?  

o Trenger man hjelp fra foretaket, regionalt foretak? 
o Avtale med andre foretak? 
o Først hospitering, så rotasjon/utveksling mellom enhetene i eget foretak og i Helse 

Nord, hvordan kan man få dette til? 
 
 

2.2.1 Kompetanseheving i primærhelsetjenesten  
En spesiell utfordring i svangerskaps- og fødselsomsorgen er at svangerskapsomsorgen er 
organisert i primærhelsetjenesten, mens fødselsomsorgen er en del av spesialisthelsetjenesten. 
Dette stiller store krav til kommunikasjon og samarbeid.  
 
Kravspesifikasjon:  
 
De regionale helseforetakene bør tilby regelmessige felles emnekurs til fastleger, helsesøster, 
fysioterapeuter og jordmødre med tema innen svangerskaps -, fødsels – og barselomsorg. 
Faste arenaer og møteplasser i kommune – og spesialisthelsetjenesten bør utvikles forfaglig 
utveksling (Helsedirektoratet, 2010). 
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Faste møteplasser minst to ganger årlig for fastleger og jordmødre i svangerskapsomsorgen. 
Dette kan være i forbindelse med møter i regi av helseforetakene (Helsedirektoratet, 2010). 
 
Mandat til den lokale gruppen 

 Hvordan kan man bedre kommunikasjon innen HFet og mellom primærhelsetjeneste og 
spesialisthelsetjeneste? Hvordan kan man lage formelle møteplasser 

 Rapporten bør si noe om videre og etterutdanning av allmennlegene og kommunale 
jordmødre? Regionale kurs? Hvordan kan dette gjennomføres? 

 
3 Bemanning  
 

3.1 Gynekologer 
Målet er å lage større og bærekraftige fagmiljøer som sikrer et godt fødselstilbud også i 
fremtiden. 
 
Kravspesifikasjon:  
Ved kvinneklinikkene må det stilles krav til døgnkontinuerlig tilstedevakt av spesialist i 
fødselshjelp. Forvakt samt gynekologspesialist i bakvakt, skal ha tilstedevakt  (Helsedirektoratet, 
2010)). 
 
Fast ansatte spesialister må utgjøre hoveddelen av bemanningen ved fødeavdelinger 
• Korttidsvikarer er en nødløsning for kun kortere perioder 
• Ved vikarbruk bør det benyttes faste vikarer 
• Faste vikarer må forpliktes til å delta i regionale og nasjonale fagfora 
Avdelingen må ha minst fire spesialister i fødselshjelp /gynekologi og man bør tilstrebe seks 
spesialister. 
Fødeavdelinger skal som et minimum ha ansatt gynekologspesialister i firedelt vakt og tilstrebe 
seksdelt vakt.  
Vakthavende gynekologspesialist må være tilstede i avdelingen ved risiko fødsler (for eksempel 
situasjoner som krever overvåking med CTG og der mors tilstand krever skjerpet overvåking). 
Et bærekraftig fagmiljø ved en fødeavdeling vil kunne medføre en overbemanning i forhold til 
pasientgrunnlaget. Noe av denne overbemanningen er nødvendig for å ivareta krav om 
hospitering og kan også sikre mulighet for forskningsaktivitet (Helsedirektoratet, 2010) 
 
Mandat til den lokale gruppen 

 Se på hvordan man kan skape attraktive, bærekraftige fagmiljøer som gjør at man 
rekrutterer og at man er i stand til å skape etterveksten i fagmiljøet 

 Lage forslag til organisering med minimum 4 fast ansatte gynekologer i 100 % stilling. 
Målet er at alle fødeavdelinger skal ha LISer 

 Utfordringene i forhold til bemanning: 
o Rekruttering 
o Bemanning 
o Utdanning 
o Krav til tilstedevakt av gynekolog på kvinneklinikk 
o Krav til tilstedeværelse av gynekolog ved risikofødsler på fødeavdelinger 

 Ta stilling til spesielle behov i forhold til geografi og spredt befolkning 
 Ta stilling til økt behov for ressurser på de store avdelingene  
 Ta hensyn til at spesialistene i de lokale sykehus har sin hovedoppgave i gynekologien og 

ikke i obstetrikk 
 Krav til utstyr, volum og kompetanse 
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3.2 Bemanning jordmor/barnepleier 

Behovet for kompetanse må sees i forhold til de oppgaver virksomheten skal løse. Det vil derfor 
være forskjellig i de forskjellige typene fødeinstitusjoner (Helsedirektoratet, 2010). 
 
Kravspesifikasjon:  
Arbeidsgruppen mener av faglige kvalitetshensyn at alle kvinner i aktiv fødsel bør ha en jordmor 
hos seg så tidlig som mulig i aktiv fase og fram til fødselen. Både syke og friske kvinner skal 
prioriteres og få den hjelpen og støtten de har behov for i den fasen (Helsedirektoratet, 2010). 
 
Bemanningen i kvinneklinikkene må styrkes som følge av mer sentralisering av fødslene og økt 
kompleksitet i pasientgruppen (Helsedirektoratet, 2010). 
 
Bemanningen i kvinneklinikkene og fødeavdelingene må være tilstrekkelig for bedre 
å ivareta forsvarlig overvåking og behandling samt etterkomme kravet om tilstedeværende 
jordmor i aktiv fase av fødselen (Helsedirektoratet, 2010). 
 
Bemanningen for jordmødre må være slik at det er tid til faglig fordypning, 
kvalitetsarbeid i avdelingen, opplæring av kolleger (Helsedirektoratet, 2010). 
 
Antall årsverk for jordmødre må økes i takt med økte krav til dokumentasjon, 
overvåking, oppfølging under og etter fødsel. Jordmorstillinger bør være 
heltidsstillinger (Helsedirektoratet, 2010). 
 
…det er mulig at jordmødre kunne opprettholde sin kompetanse bedre ved å være to stykker 
under fødselen. Uansett bør en jordmor på fødestue ha mulighet til tilkalling av rask hjelp fra en 
bakvakt - jordmor (Helsedirektoratet, 2010).  
 
En jordmor må ha ansvaret for fagutviklingen (Helsedirektoratet, 2010). 
 
Mandat til den lokale gruppen 

 Ta stilling til økt behov for ressurser på de store avdelingene  
 Hvordan ivareta kravet om forsvarlig jordmorbemanning i henhold til kravet i rapporten 

”Et trygd fødetilbud) 
 De lokale gruppene skal ta stilling til jordmor versus barnepleiere og hvordan sikre 

kompetanse og utdanning 
 Hvordan forankre ansvar for fagutvikling i helseforetaket 
 Hvordan sikre rekruttering til primærhelsetjeneste og fødestuer 

 
3.3 Bemanning anestesipersonell / operasjonspersonell 

Anestesi og operasjonspersonell er en viktig del av fødetilbudet ved fødeavdelinger og 
kvinneklinikker og er involvert ved smertelindring, forløsning med keisersnitt, resuscitering av 
nyfødte og akutt situasjoner hos mor. 
 
Kravspesifikasjon: 
 
Vaktberedskap kvinneklinikk (Helsedirektoratet, 2010): 

 Anestesilege samt anestesi sykepleier må ha tilstedevakt 
 Keisersnitt skal kunne utføres innen 15 minutter 
 Anestesipersonale skal være tilgjengelig ved gjenopplivning av nyfødte 
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Vaktberedskap fødeavdeling (Helsedirektoratet, 2010): 
 Anestesipersonalet skal ha tilstedevakt 
 Anestesipersonalet har sammen med jordmor og gynekologspesialist ansvaret for 
 gjenopplivning av nyfødte 
 Anestesiavdelingen skal kunne tilby epidural under fødsel 
 Katastrofesnitt skal utføres innen 15 minutter 

 
Presisering av kravspesifikasjon fra regional gruppe:  
 
Anestesipersonal er at vagt begrep som kan tydes på forskjellige måter. Dette har skapt en del uro 
og usikkerhet. Inntil en avklaring på høyere nivå foreligger, likestilles begrepet 
”anestesipersonell” med anestesisykepleier. 
 
Krav til bemanning med operasjonssykepleier nevnes ikke eksplisitt i rapporten ”Faglige krav til 
fødeinstitusjoner”. Den regionale gruppen er enig at operasjonssykepleier er en naturlig del av et 
team der man skulle kunne forløse med keisersnitt og kommer derfor med følgende presisering 
av krav som skal implementeres i de lokale planene: 

 Fødeavdeling må ha operasjonssykepleier i døgnkontinuerlig vaktberedskap. 
 
Mandat til den lokale gruppen: 

 Ta stilling til hvordan kravene kan implementeres i Helseforetaket 
 Lag forslag til alternative løsninger for implementering av kravene og redegjøre for 

konsekvensene av de forskjellige alternativene 
 

 
4 Seleksjonskriterier 

I arbeidet med faglige krav til fødeinstitusjoner defineres 3 nivå for selektering av fødende i 
forkant av fødselen: 
4. Kvinner som skal føde ved kvinneklinikk 
5. Kvinner som skal føde ved fødeavdeling 

a. Fødeavdeling uten barneavdeling 
b. Fødeavdeling med barneavdeling 

6. Kvinner som kan føde på fødestuene 
 
I tillegg nevnes seleksjonskriterier for overflytting fra fødestue til fødeavdeling under fødsel eller 
etter fødsel. 
 
Kriteriene er sammenfattet i vedlegg 6 og 7.  
 
Presisering av kravspesifikasjon fra regional gruppe:  

 ”Katastrofesnitt skal utføres innen 15 minutter” betyr at keisersnittet skal være 
påbegynt innen 15 minutter etter at gynekologen har stilt indikasjon til forløsning 
med keisersnitt. 

 Fødende som skal selekteres til kvinneklinikker er valgt ut ifra en risikoprofil som tilsier 
økt behov for kompetanse og beredskap. Rapporten ”kvalitetskrav til fødeinstitusjoner” 
stiller strenge og tydelige krav til kvinneklinikk: 

o Forvakt samt gynekologspesialist i bakvakt skal ha tilstedevakt 
o Keisersnitt skal kunne utføres innen 15 minutter 
o Anestesilege samt anestesi sykepleier må ha tilstedevakt 
o Anestesipersonale skal være tilgjengelig ved gjenopplivning av nyfødte 
o Barnelege i vakt 
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o Sykehuset skal ha kirurgisk kompetanse innen urologi og magetarm sykdommer 
o Sykehuset skal ha indremedisinsk kompetanse innen endokrinologi og nefrologi  

 
Da fødeavdelingen i Hammerfest ikke tilfredsstiller disse kravene, skal fødende fra 
Finnmark som skal føde på kvinneklinikk selekteres til Tromsø. 

 
 
Mandat til den lokale gruppen: 

 Ta stilling til hva seleksjonskriteriene betyr for Helseforetaket 
 Redegjøre for hvordan seleksjonskriteriene kan implementeres (alle ”skal” i rapporten 

”kvalitetskrav til fødeinstitusjoner” skal følges), og utrede konsekvenser av 
implementering 

 Kartlegge om foretakets egne fødeavdelinger er i stand til å påbegynne 
katastrofekeisersnitt innen 15 minutter etter at avgjørelsen er tatt av gynekolog og hvis 
ikke hva som må til for å kunne det 

 Kartlegge om de små fødestuene (< 40 fødsler) kan følge opp kvalitetskravene. Hvis ikke 
finne ut hva som må til for å kunne det eller om de må avvikles 

 
5  Pediatritjenesten 

Pediatritjenesten i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg omfatter: 
 Undersøkelse av friske barn før hjemreise 
 Resuscitering av nyfødte 
 Overflytting av nyfødte til neonatalavdeling ved behov  

 
Rapporten ”faglige krav til fødeinstitusjoner” er ikke veldig detaljert i sin utførelse av 
pediatritjenesten. Helse Nord har utarbeidet egne retningslinjer for pediatritjenesten i regionen 
som er nedfelt i rapporten ”Tjenestetilbud til barn i Helse Nord”. Den regionale gruppen mener at 
pediatritjenesten er en viktig del av svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen og at det er 
naturlig å bruke de regionale retningslinjene i arbeidet med å lage en langsiktig plan for tilbudet i 
regionen. 
 
Kravspesifikasjon: 
Før hjemsendelse etter fødsel fra fødestedet skal barnet undersøkes av lege med tilstrekkelig 
kompetanse (Helsedirektoratet, 2010). 
 
Medisinsk tilsyn av nyfødte ved lokalsykehus med fødeavdeling der det 
ikke er barnelege på institusjonen (Helse-Nord RHF, 2007) 

 Medisinske prosedyrer for barsel-/nyfødtmedisin skal være i henhold til UNN sin 
metodebok i Nyfødtmedisin, justert versjon 2007. 

 Det skal gjennomføres regelmessig trening i resuscitering av nyfødte, se vedlegg 6.3 
 Nyfødtundersøkelsen skal være i tråd med anbefalinger i Metodebok i Nyfødtmedisin. 
 På fødeavdeling med gynekolog vil det i all hovedsak være gynekolog som 
 har ansvar for å gjøre/organisere nyfødtundersøkelsen. Hvis det ikke er kyndig 
 personell som kan gjøre dette, bør man involvere annet helsepersonell (indremedisiner 

eller dedikert allmennpraktiker i kommunen). I de perioder der barnelege ambulerer til 
lokalsykehus, er det naturlig at barnelegen gjør denne undersøkelsen. 

 
Fødestuer (Helse-Nord RHF, 2007) 

 Medisinske prosedyrer for barsel-/nyfødtmedisin skal være i henhold til UNN sin 
metodebok i Nyfødtmedisin, justert versjon 2007. 

 Det skal gjennomføres regelmessig trening i resuscitering av nyfødte 
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 Nyfødtundersøkelsen skal være i tråd med anbefalinger i Metodebok i Nyfødtmedisin. 
 Tilsyn av nyfødte på fødestuene bør gjøres av allmennmedisiner, eventuelt gynekolog, 

som er opplært i undersøkelse av nyfødte. Det er ikke realistisk at man ved alle fødestuer 
skal ha ukentlig oppfølging av barnelege. Man bør tilstrebe at en erfaren fastlege har 
ansvaret for dette, evt. i form av en bistilling tilknyttet Helse Nord (samhandling 
primærhelsetjenesten/spesialisthelsetjenesten med deltidsstilling, finansiert fra det enkelte 
helseforetak). 

 Alle fødestuer bør i tillegg ha en fast barnelege som medisinskfaglig rådgiver 
 Barnelege bør ha årlig tilsyn/kurs på fødestuen og være den man kontakter ved faglige 

spørsmål vedr. nyfødte 
 
Mandat til den lokale gruppen: 

 Kartlegge pediatritjenesten i eget foretak 
 Redegjøre for hvordan ovennevnte faglige krav kan implementeres og hva dette betyr for 

foretaket 
 Lage forslag til organisering av pediatritjenesten i eget foretak i henhold til ovennevnte 

retningslinjer og vurdere også alternative løsninger, for eksempel involvering av 
jordmødre med spesialkompetanse i pediatritjenesten (undersøkelse av det nyfødte) 

 Lage en plan for å sikre at alle fødeavdelinger og fødestuer en gang i året har trening på 
resuscitering med barnelege fra en nyfødtavdeling, dvs. Bodø eller Tromsø, og 
innimellom regelmessig trening på ABC på barn. Treningen skal foregå på egen 
institusjon og involvere også anestesipersonell og vikarer. Jordmødre og anestesipersonell 
skal være hovedressurs ved resuscitering av nyfødte. 

 
6 Følgetjeneste 

Spesialisthelsetjenesten er gjennom oppdragsdokumentet pålagt ansvaret for følgetjeneste av 
gravide til fødested. Følgetjeneste er vurdering av kvinner i fødsel/gravide av kvalifisert 
helsepersonell og at den gravide/fødende får følge av kvalifisert helsepersonell til fødestedet, når 
det er vurdert som nødvendig. 
 
Kravspesifikasjon: 
Det forutsettes at helseforetak og kommuner inngår avtaler om jordmortjenester som sikrer felles 
ressursutnyttelse og sikrer innbyggerne et forsvarlig helsetilbud når det gjelder følgetjeneste for 
gravide innbyggere. I mange kommuner vil dette bety at kommunene må prioritere den lokale 
jordmortjenesten for å få til tilstrekkelig vaktberedskap (Helsedirektoratet, 2010). 
 
Dersom reisetid til fødested er mer enn 1,5 time skal den fødende vurderes av lege eller jordmor 
på forhånd med tanke på transportmåte og behov for følge. På slike steder skal det finnes 
lokaliteter der jordmor kan lede fødselen på en tilfredsstillende måte dersom det vurderes at det 
ikke vil være tid til å transportere den fødende. Eller at kvinnen kan føde hjemme i ro og fred 
med jordmorhjelp (Helsedirektoratet, 2010). 
 
Mandat til den lokale gruppen: 

 Beskrivelse av dagens situasjon  
 Forslag til organisering 

o Ta stilling til hvordan ressurser ved fødestuene kan brukes i forhold til 
følgetjenesten 

o Interkommunale løsninger? 
o Viktig å se på vurdering av fødsel før evt. transport i lys av at jordmor ansees av 

den regionale gruppen som best egnet til å utføre denne oppgaven 
 Utarbeide forslag til formell avtale for tjenesten 
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7 Forsterket fødestue 

Fødetilbudet skal være differensiert, dvs. organisert på 3 nivå: kvinneklinikker, fødeavdelinger 
og fødestuer. For hvert nivå finns det spesifikke krav. Forsterket fødestue er ikke anbefalt 
videreført. 
 
Kravspesifikasjon:  
Arbeidsgruppen anbefaler at det bør være to kategorier fødestuer, jordmorstyrte fødestuer både 
utenfor sykehus og fødestuer i sykehus. Det er imidlertid vanskelig å kunne støtte etablering eller 
fortsatt drift av eksisterende forsterkede fødestuer. 
 
Den regionale gruppen mener at Lofoten drives som en fødeavdeling og ikke som en fødestue. 
Dette på bakgrunn av informasjon om driftsendringer på Fødestua ved Kvinne- barn klinikken 
avdeling Lofoten, hvoretter det gjøres elektive keisersnitt, igangsetting av fødsel samt ytre 
vending. Disse driftsendringer er ikke i tråd med retningslinjer om fødestuer som presiserer at 
”En fødestue har kompetanse til å behandle utvalgte fødende hvor en ikke forventer 
komplikasjoner under fødselen eller operative forløsninger. (Statens Helsetilsyn, 1997)”  
 
I tillegg påpeker den regionale gruppen følgende punkter som taler for innstillingen i rapporten 
”Et trygt fødetilbud” 

 Større antall operative inngrep enn det burde være 
 Kirurgisk kompetanse ryker når de faste ikke er til stede, det blir uforutsigbart, 

manglende trygghet og kontinuitet 
 Indikasjon til operativt inngrep stilles av jordmor; dette er ikke i tråd med faglige krav  
 Elektive sectio på forsterket fødestue er ikke i tråd med retningslinjene for forsterket 

fødestue 
 Fødestuen drives ikke i tråd med faglige krav med tanke på anestesilege, da det kun er 

besatt med vikarer (side 34 i faglige krav) 
 Flyambulanse ansees til å være god i følge aktualisert, pålitelig dokumentasjon 
 Løsningen er personavhengig og mandatet er å lage en langsiktig plan som er pålitelig 

 
Dissens: Kommuneoverlege Morten Bain slutter seg til viktige kvalifikasjonskrav for 
fødetjenesten. Denne ber likevel om at lokal gruppe som oppnevnes innenfor Nordlandssykehuset 
drøfter dispensasjonsmuligheter for Nordlandssykehuset Lofoten for å beholde forsterket 
fødestue der med fortløpende evaluering ut i fra regionens ønske om å videreføre tilbudet, 
aktuelle kompetanses ønske om videreføring og sett ut i fra de særegne geografiske og 
transportmessige forhold sykehuset arbeider under. Forsterket fødestue har fungert meget godt 
for brukerne for regionens fødende de 13 årene man har dratt erfaring på Lofoten Sykehus. Der 
er uttalt brukerønske og vilje på sykehuset til å fortsette med tilbudet. 
 
Mandat til den lokale gruppen i Nordlandssykehuset Helseforetak: 

 Den lokale gruppen skal komme med forslag om hvordan man kan organisere 
fødetilbudet i Helseforetaket under fortutsetning at den forsterkete fødestuen i Lofoten 
avvikles i sin nåværende driftsform.  

 
8 Relevante data 

Basale data er samlet inn fra de forskjellige Helseinstitusjoner via medlemmene i de 
regionalgruppene og kvalitetssikret av disse. Et sammendrag av dataene som kan være 
hensiktsmessig å bruke i det videre arbeidet presenteres her. Det er også gjort noen 
sammenligninger som kan være nyttige ved drøfting av de forskjellige problemstillingene. 
Dataene legges ved som vedlegg.  
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Tall for transportfødsler og hjemmefødsler er hentet ut av intern rapport fra MFR 1/2010, 
fødeinstitusjonsstatistikk 2009/2010. Det gjøres oppmerksom på at det dreier seg om foreløpige 
tall som må kvalitetssikres ved fødeinstitusjonene.  
 
Dataene er ikke utfyllende og der det synes hensiktsmessig for å belyse problemstillinger bør den 
lokale gruppen trekke inn også andre relevante data. 
 
Vedlegg nr: 

1. Sammendrag kompetansekrav 
2. Sammendrag bemanning gynekologer 
3. Sammendrag jordmorbemanning 
4. Sammendrag bemanning anestesipersonell 
5. Sammenligning fødestue – forsterket fødestue 
6. Sammendrag seleksjonskriterier fødeavdeling 
7. Sammendrag seleksjonskriterier fødestue 
8. Sammendrag følgetjeneste 

 
 

 
 
 
 

Forkortelser 
 
HF: Helseforetak 
HOD: Helse- og omsorgsdepartementet 
LIS: Lege i spesialisering 
RHF: Regionalt helseforetak 
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Vedlegg 2  
 
Sammendrag basale data 
 
Basale data, kompetansekrav, sortert etter Helseforetak 
 Finnmark  UNN  NLSH  Helgeland  
Uker hospitering 
andre institusjoner 
per år 
 per jordmor 

Hammerfest  
Kirkenes  
Alta  

0 
2 
1 

Tromsø  
Harstad  
Narvik  
Midttroms  
Sonjatun  

0,031 
0 
0 
1-2 
2 

Bodø  
Vesterålen  
Lofoten  

0 
2 
0 

Mo i Rana  
Sandnessjøen 
Mosjøen  
Brønnøysund 
 

0 
? 
3-4 
4 

Antall akutte  
treninger per år 

Hammerfest  
Kirkenes 
Alta  
  

12 
23 
0 

Tromsø  
Harstad  
Narvik  
Midttroms  
Sonjatun  

14 
15 
1 
46 
247 

Bodø  
Vesterålen  
Lofoten  

1 
2 
2 

Mo i Rana  
Sandnessjøen 
Mosjøen  
Brønnøysund 

2 
? 
3-4 
4 

 
 
 
 
Basale data, kompetansekrav sortert etter institusjonsnivå 
 Kvinneklinikk  Fødeavdeling  Fødestue  
Uker hospitering 
andre institusjoner 
per år per jordmor 

Tromsø  
Bodø  
 

0,038 
0 

Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  
Kirkenes  

19 
0 
0 
2 
? 
0 
2 

Lofoten  
Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund  
Sonjatun 
 

0 
1-2 
1 
3-4 
4 
2 

Antall akutte 
treninger per år 

Tromsø  
Bodø  

110 
0 
 

Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  
Kirkenes 

6 
111 
2 
2 
? 
1 
212 

Lofoten  
Midttroms  
Alta  
Mosjøen Brønnøysund  
Sonjatun  

2 
Min.4 
0 
3-4 
4 
2413 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 En jordmor har hospitert en uke 
2 Resuscitering for voksne. Personalet skal trene 1 gang per uke men det foreligger ikke tall hvor ofte dette gjøres 
3 En resuscitering for voksne, 1 resuscitering nyfødte. Dessuten skal personalet trene daglig dersom det er tid. 
4 ALS en gang i året, i tillegg rupturtrening på fantom 
5 En hovedtrening, ellers hver 3. måned 
6 Minimum 4 ganger, men stort sett mye mer 
7 2 ganger i måneden jordmor og hjelpepersonell, i tillegg minimum hver 3. Måned for de som måtte kunne bistå under fødsel 
8 En jordmor har hospitert en uke 
9 Resuscitering for voksne. Personalet skal trene 1 gang per uke men det foreligger ikke tall hvor ofte dette gjøres 
10 ALS en gang i året, i tillegg rupturtrening på fantom 
11 En hovedtrening, ellers hver 3. måned 
12 En resuscitering for voksne, 1 resuscitering nyfødte. Dessuten skal personalet trene daglig dersom det er tid. 
13 2 ganger i måneden jordmor og hjelpepersonell, i tillegg minimum hver 3. Måned for de som måtte kunne bistå under fødsel 
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Basale data, bemanning gynekologer, sortert etter foretak 
 Finnmark  UNN  NLSH  Helgeland  
Antall årsverk 
fast ansatte 
overleger 

Hammerfest  
Kirkenes  
Alta  

4 
3 
0 

Tromsø  
Harstad  
Narvik  
Midttroms 
Sonjatun  

11 
3,5 
1,6 
0 
0 

Bodø  
Vesterålen 
Lofoten  

7 
2 
1 

Mo i Rana  
Sandnessjøen  
Mosjøen  
Brønnøysund  
 

4 
2 
0 
0 

Antall årsverk 
fast ansatte 
LIS 

Hammerfest  
Kirkenes  
Alta  

1 
0 
0 

Tromsø  
Harstad  
Narvik  
Midttroms 
Sonjatun  

8 
1(+1)1 
0 
0 
0 

Bodø  
Vesterålen 
Lofoten  

6 
0 
0 

Mo i Rana  
Sandnessjøen  
Mosjøen  
Brønnøysund  
 

1 
1 
0 
(1)2 

Antall årsverk 
vakante 
hjemler OL 

Hammerfest  
Kirkenes  
Alta  

1 
1,4 
0 

Tromsø  
Harstad  
Narvik  
Midttroms 
Sonjatun  

0 
1 
0 
0 
0 

Bodø  
Vesterålen 
Lofoten  

0 
0 
0 

Mo i Rana  
Sandnessjøen  
Mosjøen  
Brønnøysund  
 

13 
1 
0 
0 

Antall årsverk 
vakante 
hjemler LIS 

Hammerfest  
Kirkenes  
Alta  

1 
0 
0 

Tromsø  
Harstad  
Narvik  
Midttroms 
Sonjatun  

0 
0 
0 
0 
0 

Bodø  
Vesterålen 
Lofoten  

0 
0 
0 

Mo i Rana  
Sandnessjøen  
Mosjøen  
Brønnøysund  
 

0 
0 
0 
0 
 

Antall 
gynekologer i 
vakt 

Hammerfest  
Kirkenes  
Alta  

1 
1 
0 

Tromsø  
Harstad  
Narvik  
Midttroms 
Sonjatun  

1 
1 
1 
0 
0 

Bodø  
Vesterålen 
Lofoten  

1 
1 
1 

Mo i Rana  
Sandnessjøen  
Mosjøen  
Brønnøysund  
 

1 
1 
0 
0 

Vaktsystem 
LIS/overlege 
 

Hammerfest  
Kirkenes 
Alta 
  

Hj/Hj4 
Hj 
- 

Tromsø  
Harstad  
Narvik  
Midttroms 
Sonjatun  

? 
Hj/Hj5 
Hj 
- 
- 

Bodø  
Vesterålen 
Lofoten  

TS6/Hj 
Hj 
Hj7 

Mo i Rana  
Sandnessjøen  
Mosjøen  
Brønnøysund  
 

? 
? 
- 
- 

Vikarinnleie 
gynekolog per 
år i antall uker 

Hammerfest  
Kirkenes 
Alta 
  

48 
1-2 
- 

Tromsø  
Harstad  
Narvik  
Midttroms 
Sonjatun  

? 
30 
55 
- 
- 

Bodø  
Vesterålen 
Lofoten  

0 
25 
14 

Mo i Rana  
Sandnessjøen  
Mosjøen  
Brønnøysund  
 

11 
33 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1 1 LIS ny tilsatt i august 2010 
2 Avtale med en kommunelege som undersøker de nyfødte 
3 En overlege under tilsetting 
4 Hj= vaktberedskap hjemme 
5 Kun hver 6 vakt LIS, ellers kun overlege 
6 TS= tilstedevakt (på sykehuset) 
7 Vaktsamarbeid med 2 kirurger med keisersnitt kompetanse 
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Basale data, bemanning gynekologer sortert etter institusjonsnivå 
 Kvinneklinikk  Fødeavdeling  Fødestue  
Antall årsverk 
fast ansatte overleger 

Tromsø  
Bodø  
 

11 
7 

Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  
Kirkenes  

4 
3,5 
4 
2 
2 
1,6 
3 

Lofoten  
Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund  
Sonjatun 
 

1 
0 
0 
0 
0 
0 

Antall årsverk fast ansatte LIS Tromsø  
Bodø  
 

8 
6 

Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  
Kirkenes  

1 
1(+1)1 
1 
0 
1 
0 
0 

Lofoten  
Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund  
Sonjatun 
 

0 
0 
0 
0 
(1)2 
0 

Antall årsverk vakante hjemler 
OL 

Tromsø  
Bodø  
 

0 
0 

Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  
Kirkenes  

1 
1 
13 
0 
1 
0 
1,4 

Lofoten  
Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund  
Sonjatun 
 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
 

Antall årsverk vakante hjemler 
LIS 

Tromsø  
Bodø  
 

0 
0 

Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  
Kirkenes  

1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Lofoten  
Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund  
Sonjatun 
 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

Antall gynekologer i vakt Tromsø  
Bodø  
 

1 
1 

Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  
Kirkenes  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Lofoten  
Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund  
Sonjatun 
 

1 
0 
0 
0 
0 
0 

Vaktsystem (LIS/overlege) 
 

Tromsø  
Bodø  
 

? 
TS/Hj 

Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  
Kirkenes  

Hj/Hj 
Hj/Hj4 
Hj 
? 
Hj 
Hj 
H 

Lofoten  
Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund  
Sonjatun 
 

Hj5- 
- 
- 
- 
- 

Vikarinnleie gynekolog per år i 
antall uker 

Tromsø  
Bodø  
 

? 
0 

Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  
Kirkenes  

48 
30 
11 
25 
33 
55 
1-2 

Lofoten  
Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund  
Sonjatun 
 

14 
- 
- 
- 
- 
- 

 
  

                                                 
1 1 LIS ny tilsatt i august 2010 
2 Avtale med en kommunelege som undersøker de nyfødte 
3 En overlege under tilsetting 
4 Kun hver 6 vakt LIS, ellers kun overlege 
5 Vaktsamarbeid med 2 kirurger med keisersnitt kompetanse 
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Basale data, jordmorbemanning sortert etter foretak 
 Finnmark  UNN  NLSH  Helgeland  
Årsverk fast 
ansatte jord-
mødre, inkl. 
tjeneste solgt til 
kommune 

Hammerfest  
Kirkenes  
Alta  

13,75 
10 
6,85 

Tromsø  
Harstad  
Narvik  
Midttroms  
Sonjatun  

33,65 
12 
7,751 
7 
5,3 

Bodø  
Vesterålen  
Lofoten  

19,7
5 
9 
8,2 

Mo i Rana  
Sandnessjøen 
Mosjøen  
Brønnøysund  
 

8 
8,4 
6,6 
3,7 

Salg av 
jordmortjeneste, 
årsverk 

Hammerfest  
Kirkenes  
Alta 

1,5 
0 
? 

Tromsø  
Harstad  
Narvik  
Midttroms  
Sonjatun  

2,9 
1,5 
1,1 
1,62 
2,33 

Bodø  
Vesterålen  
Lofoten  

0 
0,5 
0,6 

Mo i Rana  
Sandnessjøen 
Mosjøen  
Brønnøysund  
 

0,25 
? 
0,454 
1,15 

Antall årsverk 
fast ansatte 
barnepleiere 

Hammerfest  
Kirkenes  
Alta  

5,2 
6,75 
0 

Tromsø  
Harstad  
Narvik  
Midttroms  
Sonjatun  

15,5 
6 
5,85 
1 
0 

Bodø  
Vesterålen  
Lofoten  

11 
5,1 
1,91 

Mo i Rana  
Sandnessjøen 
Mosjøen  
Brønnøysund  
 

6,05 
5,25 
2,4 
4,25 

Gjennoms. 
ukesverk 
vikarinnleie/ år 
(variabel) 

Hammerfest  
Kirkenes  
Alta  

80 
1-2 
14 

Tromsø  
Harstad  
Narvik  
Midttroms  
Sonjatun  

? 
? 
38 
5-6 
0 

Bodø  
Vesterålen  
Lofoten  

? 
706 
? 

Mo i Rana  
Sandnessjøen 
Mosjøen  
Brønnøysund  
 

16 
26 
52 
2 

Antall 
jordmødre i 
vakt i avdeling, 
man-fr (dag-
aften-natt) 

Hammerfest  
Kirkenes  
Alta  

3-2-2 
37-2-
2-1 
18 
 
 

Tromsø  
Harstad  
Narvik  
Midttroms  
Sonjatun  

11-5-59 
59 
3-2-210 
2-1-1 
1-1-011 
1-1-1 

Bodø  
Vesterålen  
Lofoten  

7-4-
212 
2-1-1 
2-1-
113 

Mo i Rana  
Sandnessjøen 
Mosjøen  
Brønnøysund  
 

3-2-214 
2-2-1 
1-1-115 
1-0-016 

Antall 
jordmødre i 
vakt i avdeling, 
helg, (dag-
aften-natt) 

Hammerfest  
Kirkenes 
Alta 
  

2-2-2 
1-117-
117-1 
118 
 

Tromsø  
Harstad  
Narvik  
Midttroms  
Sonjatun  

5-5-5 
2-2-2 
1-1-1 
1-1-019 
1-1-1 

Bodø  
Vesterålen  
Lofoten  

7-4-2 
1-1-
120 
1-0-0 

Mo i Rana  
Sandnessjøen 
Mosjøen  
Brønnøysund  
 

2-1-121 
1-1-1 
1-0-0 
0-0-022 

Bakvaktsystem Hammerfest  
Kirkenes 
Alta 
  

Nei 
Nei 
Nei 

Tromsø  
Harstad  
Narvik  
Midttroms  
Sonjatun  

Nei 
Nei 
Nei 
Ja 
Nei 

Bodø  
Vesterålen  
Lofoten  

Nei 
Nei23 
23 
Ja 
 

Mo i Rana  
Sandnessjøen 
Mosjøen  
Brønnøysund  
 

Nei 
Nei 
Ja 
Nei 

 
 

                                                 
1 Planlagt oppretting ev en 50 % stilling som ultralydjordmor 
2 60 % stilling +100 % for Lenvik kommune 
3 Fødestua jobber etter Sonjatun modellen der UNN betaler for 3 stillinger og Nord-Troms kommunene for 2,3 stillinger 
4 Til Vefsn kommune 
5 Til 3 kommuner 
6  Jordmor innleie varierer veldig fra år til år: 2009: ca 70 uker vakans (2 sv sk) og ferievikarer 
7 På dagtid 3 eller 2 
8 En jordmor har heldøgn vakt, fra kl 21.00 er det hjemmevakt 
9 Fordelt på fødeenheten, barselenheten, psykisk helseteam samt salg av jordmødre til primærhelsetjeneste (se vedlagt skjema) 
10 Dag 2-3 
11 Alltid minimum 1 jordmor på dagtid, oftest en til avdeling og en til kontroller, hvis ikke det er sykefravær. Stort sett en jordmor på ettermiddag, 
og minst halvparten av nettene. Men alltid to jordmødre i vakt hvis barnepleier er på vakt 
12 Dagbemanning er inkl. 2 ledere og fagjordmor som fungerer som buffer 
13 2-4 på dag, inklusiv leder, 1 jordmor gjør ultralyd, 1 jordmor har svangerskapspoliklinikk 
14 Dag:2-3, aften 1-2, natt 1-2; antall per natt er turnusavhengig 
15 Minst en jordmor på dagvakt, sammen med barnepleier, en jordmor eller barnepleier på aften, natt 
16 Hjemmevakt fra 15.00-08.00, de fleste helgene hjemmevakt hele helgen. 
17 På søndager 2 jordmødre på kveldsvakt dersom det er planlagte operasjoner på mandag 
18 En jordmor har heldøgn vakt, fra kl 21.00 er det hjemmevakt 
19 Alltid minimum 1 jordmor på dagtid, oftest en til avdeling og en til kontroller, hvis ikke det er sykefravær. Stort sett en jordmor på ettermiddag, 
og minst halvparten av nettene. Men alltid to jordmødre i vakt hvis barnepleier er på vakt 
20 Minimumbemanning 
21 Dag:2-3, aften 1-2, natt 1-2; antall per natt er turnusavhengig 
22 Hjemmevakt fra 15.00-08.00, de fleste helgene hjemmevakt hele helgen. 
23 Kun for nyutdannede jordmødre 
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Basale data, jordmorbemanning, sortert etter institusjonsnivå 
 Kvinneklinikk  Fødeavdeling  Fødestue  
Antall årsverk fast ansatte 
jordmødre inklusive 
jordmortjenester solgt til 
kommune 

Tromsø  
Bodø  
 

33,66 
19,75 

Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  
Kirkenes  

13,75 
12 
8 
9 
8,4 
7,751 
10 

Lofoten  
Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund  
Sonjatun 
 

8,2 
7 
6,85 
6,6 
3,7 
5,3 

Salg av jordmortjenester, 
årsverk 

Tromsø  
Bodø  
 

2,9 
0 

Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  
Kirkenes 

1,5 
1,5 
0,25 
0,5 
? 
1,1 
0 

Lofoten  
Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund  
Sonjatun 
 

0,6 
1,62 
? 
0,453 
1,14 
2,35 

Antall årsverk fast ansatte 
barnepleiere 

Tromsø  
Bodø  
 

15,5 
11 
 

Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  
Kirkenes  

5,2 
6 
6,01 
5,1 
5,25 
5,85 
6,75 

Lofoten  
Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund  
Sonjatun 
 

1,91 
1 
0 
2,4 
4,25 
0 

Gjennomsnittlig ukesverk 
vikarinnleie per år 
(variabel innleie, ikke fast 
vikariat) 

Tromsø  
Bodø  
 

? 
? 

Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  
Kirkenes  

80 
Ferie 
16 
? 
26 
38 
1-2 

Lofoten  
Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund  
Sonjatun 
 

? 
5-6 
14 
52 
2 
0 

Antall jordmødre i vakt i 
avdeling, man-fr (dag-
aften-natt) 

Tromsø  
Bodø  
 

11-5-
56 
7-4-
27 

Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  
Kirkenes  

3-2-2 
3-2-28 
3-2-29 
2-1-1 
2-2-1 
2-1-1 
310-2-1 

Lofoten  
Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund  
Sonjatun 
 

2-1-111 
1-1-012 
113 
1-1-114 
1-0-015 
1-1-1 

Antall jordmødre i vakt i 
avdeling, helg, (dag-aften-
natt) 

Tromsø  
Bodø  
 

5-5-5 
7-4-2 

Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  

2-2-2 
2-2-2 
2-1-116 
2-1-1 
1-1-1 
1-1-1 

Lofoten  
Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund  
Sonjatun 

1-0-0 
1-1-017 
118 
1-0-0 
0-0-019 
1-1-1 

                                                 
1 Planlagt oppretting ev en 50 % stilling som ultralydjordmor 
2 60 % stilling +100 % for Lenvik kommune 
3 Til Vefsn kommune 
4 Til 3 kommuner 
5 Fødestua jobber etter Sonjatun modellen der UNN betaler for 3 stillinger og Nord-Troms kommunene for 2,3 stillinger 
6 Fordelt på fødeenheten, barselenheten, psykisk helseteam samt salg av jordmødre til primærhelsetjeneste (se vedlagt skjema) 
7 Dagbemanning er inkl. 2 ledere og fagjordmor som fungerer som buffer 
8 Dag 2-3 
9 Dag:2-3, aften 1-2, natt 1-2; antall per natt er turnusavhengig 
10 På dagtid 3 eller 2 
11 2-4 på dag, inklusiv leder, 1 jordmor gjør ultralyd, 1 jordmor har svangerskapspoliklinikk 
12 Alltid minimum 1 jordmor på dagtid, oftest en til avdeling og en til kontroller, hvis ikke det er sykefravær. Stort sett en jordmor på ettermiddag, 
og minst halvparten av nettene. Men alltid to jordmødre i vakt hvis barnepleier er på vakt 
13 En jordmor har heldøgn vakt, fra kl 21.00 er det hjemmevakt 
14 Minst en jordmor på dagvakt, sammen med barnepleier, en jordmor eller barnepleier på aften, natt 
15 Hjemmevakt fra 15.00-08.00, de fleste helgene hjemmevakt hele helgen. 
16 Dag:2-3, aften 1-2, natt 1-2; antall per natt er turnusavhengig 
17 Alltid minimum 1 jordmor på dagtid, oftest en til avdeling og en til kontroller, hvis ikke det er sykefravær. Stort sett en jordmor på ettermiddag, 
og minst halvparten av nettene. Men alltid to jordmødre i vakt hvis barnepleier er på vakt 
18 En jordmor har heldøgn vakt, fra kl 21.00 er det hjemmevakt 
19 Hjemmevakt fra 15.00-08.00, de fleste helgene hjemmevakt hele helgen. 

67



Kirkenes  2-1-1  
Bakvaktsystem Tromsø  

Bodø  
 

Nei 
Nei 

Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  
Kirkenes  

Nei 
Nei 
Nei 
Nei1 
Nei 
Nei 
Nei 

Lofoten  
Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund  
Sonjatun 
 

Ja 
Ja 
Nei 
Ja 
Nei 
Nei 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1 Kun for nyutdannede jordmødre 
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Basale data, fødestue – forsterket fødestue 
 Forsterket 

fødestue 
 Fødestue  

Antall fødsler Lofoten 128 Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund  
Sonjatun 

119 
99 
69 
49 
27 

Antall keisersnitt totalt Lofoten 16 
 
 

Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund  
Sonjatun 

0 
0 
0 
0 
0 
 

Antall keisersnitt elektiv Lofoten 10 Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund  
Sonjatun 

0 
0 
0 
0 
0 

Antall keisersnitt akutt Lofoten  
 

6 Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund  
Sonjatun 

0 
0 
0 
0 
0 

Antall tang/vacuum 
 

Lofoten  
 

5 Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund  
Sonjatun 
 

1 
0 
0 
0 
1 

Blødninger >1500ml 
 
 
 

Lofoten  
 

0 Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund  
Sonjatun 

0 
4(>1000) 
0 
0 

Antall sfinkterruturer grad 3/4 Lofoten  2/1 Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund  
Sonjatun 

1 
1(definisjon?) 
0 
0 
1 

Antall overflyttinger høyere nivå  Lofoten 12 Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund  
Sonjatun 

8 
8 
3 (+16?) 
3 
7 

Apgar score <5 etter 5 min. Lofoten  2 Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund  
Sonjatun 

0 
1(<7) 
0 
0 
5 
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Basale data anestesipersonell, sortert etter foretak 
 Finnmark  UNN  NLSH  Helgeland  
Antall årsverk fast ansatte 
anestesileger 

Hammerfest 
Kirkenes  
Alta  

 
 
0 
 

Tromsø  
Harstad  
Narvik  
Midttroms 
Sonjatun  

 
 
 
0 
0 

Bodø  
Vesterålen  
Lofoten  

8 
0 

Mo i Rana  
Sandnessjøen 
Mosjøen  
Brønnøysund 
 

 
 
0 
0 
 

Antall årsverk fast ansatte LIS 
(anestesi) 

Hammerfest 
Kirkenes  
Alta  

 
 
0 

Tromsø  
Harstad  
Narvik  
Midttroms 
Sonjatun  

 
 
 
0 
0 

Bodø  
Vesterålen  
Lofoten  

 
0 

Mo i Rana  
Sandnessjøen 
Mosjøen  
Brønnøysund 
 

 
 
0 
0 

Antall årsverk vakante hjemler 
OL 

Hammerfest 
Kirkenes  
Alta  

 
 
0 

Tromsø  
Harstad  
Narvik  
Midttroms 
Sonjatun  

 
 
 
0 
0 

Bodø  
Vesterålen  
Lofoten  

1 
 

Mo i Rana  
Sandnessjøen 
Mosjøen  
Brønnøysund 
 

 
 
0 
0 

Antall årsverk vakante hjemler 
LIS 

Hammerfest 
Kirkenes  
Alta  

 
 
0 

Tromsø  
Harstad  
Narvik  
Midttroms 
Sonjatun  

 
 
 
0 
0 

Bodø  
Vesterålen  
Lofoten  

 Mo i Rana  
Sandnessjøen 
Mosjøen  
Brønnøysund 
 

 
 
0 
0 

Antall anestesileger i vakt Hammerfest 
Kirkenes  
Alta  

 
 
0 

Tromsø  
Harstad  
Narvik  
Midttroms 
Sonjatun  

 
 
 
0 
0 

Bodø  
Vesterålen  
Lofoten  

 
1 

Mo i Rana  
Sandnessjøen 
Mosjøen  
Brønnøysund 
 

 
 
0 
0 

Vaktsystem LIS/overlege (aktiv, 
passiv vakt) 
 

Hammerfest 
Kirkenes 
Alta 
  

 
Hj.1 
- 

Tromsø  
Harstad  
Narvik  
Midttroms 
Sonjatun  

 
 
 
- 
- 

Bodø  
Vesterålen  
Lofoten  

 Mo i Rana  
Sandnessjøen 
Mosjøen  
Brønnøysund 
 

 
 
- 
- 

Vaktsystem 
anestesisykepleier(aktiv/passiv 
vakt) 

Hammerfest 
Kirkenes 
Alta 
  

 
Hj.2 
- 

Tromsø  
Harstad  
Narvik  
Midttroms 
Sonjatun  

 Bodø  
Vesterålen  
Lofoten  

 
Hj.3 
 

Mo i Rana  
Sandnessjøen 
Mosjøen  
Brønnøysund 
 

 
 
- 
- 

Tilkallingstid ved passiv vakt i 
minutter 

Hammerfest 
Kirkenes 
Alta 
  

 
 
- 

Tromsø  
Harstad  
Narvik  
Midttroms 
Sonjatun  

 
 
 
- 
- 

Bodø  
Vesterålen  
Lofoten  

 
30 

Mo i Rana  
Sandnessjøen 
Mosjøen  
Brønnøysund 
 

 
 
- 
- 

 
  

                                                 
1 Vaktberedskap hjemme fra kl 21.00 hverdager og i helgene 
2 Vaktberedskap hjemme fra kl. 21.00 hverdager, lø. fra kl. 14.00 med en aktiv time sø. kl 18.00-19.00 
3 Fra kl 20.00 hverdager, samt lø., sø. og helligdager 
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Basale data, anestesipersonell, sortert etter institusjonsnivå 
 Kvinneklinikk  Fødeavdeling  Fødestue  
Antall årsverk fast ansatte anestesileger Tromsø  

Bodø  
 

? 
8 
 

Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  
Kirkenes  

? 
? 
? 
0 
? 
? 
? 

Lofoten  
Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund 
Sonjatun 
 

 
0 
0 
0 
0 
0 

Antall årsverk fast ansatte LIS (anestesi) Tromsø  
Bodø  
 

? 
? 

Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  
Kirkenes  

? 
? 
? 
0 
? 
? 
? 

Lofoten  
Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund 
Sonjatun 
 

 
0 
0 
0 
0 
0 

Antall årsverk vakante hjemler OL Tromsø  
Bodø  
 

? 
1 

Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  
Kirkenes  

? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 

Lofoten  
Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund 
Sonjatun 
 

 
0 
0 
0 
0 
0 

Antall årsverk vakante hjemler LIS Tromsø  
Bodø  
 

? 
? 

Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  
Kirkenes  

? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 

Lofoten  
Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund 
Sonjatun 
 

 
0 
0 
0 
0 
0 

Antall anestesileger i vakt Tromsø  
Bodø  
 

? 
? 

Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  
Kirkenes  

? 
? 
? 
1 
? 
? 
? 

Lofoten  
Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund 
Sonjatun 
 

 
0 
0 
0 
0 
0 

Vaktsystem LIS/overlege (aktiv, passiv vakt) 
 

Tromsø  
Bodø  
 

? 
? 

Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  
Kirkenes  

? 
? 
? 
? 
? 
? 
Hj.1 

Lofoten  
Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund 
Sonjatun 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 

Vaktsystem anestesisykepleier(aktiv/passiv vakt) Tromsø  
Bodø  
 

? 
? 

Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  
Kirkenes  

? 
? 
? 
Hj.2 
? 
? 
Hj.3 

Lofoten  
Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund 
Sonjatun 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 

Tilkallingstid ved passiv vakt i minutter Tromsø  
Bodø  
 

? 
? 

Hammerfest  
Harstad  
Mo i Rana  
Vesterålen  
Sandnessjøen 
Narvik  

? 
? 
? 
30 
? 
? 

Lofoten  
Midttroms  
Alta  
Mosjøen  
Brønnøysund 
Sonjatun 

 
- 
- 
- 
- 
- 

                                                 
1 Vaktberedskap hjemme fra kl 21.00 hverdager og i helgene 
2 Fra kl 20.00 hverdager, samt lø., sø. og helligdager 
3 Vaktberedskap hjemme fra kl. 21.00 hverdager, lø. fra kl. 14.00 med en aktiv time sø. kl 18.00-19.00 
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Kirkenes  ?  
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Vedlegg 3 
 
Svar fra Lokal arbeidsgruppe for Finnmark angående Svangerskaps-, fødsel-, og 
barselomsorgen i fht St. mld nr. 12; - En lykkelig begivenhet, og rapporten fra 
Helsedirektoratet; - ”Et Trygt fødetilbud”  
 
Deltakere i arbeidsgruppen: 
TVDnj Ann Karin Hedmann, Kirkenes Sykehus, Avd.jordmor Heidi Rushfeldt, Kirkenes 
Sykehus, ass. Avd. Jordmor Soili Kangasniemi, Kirkenes Sykehus, Kommunelege Drude 
Brattlien, Kirkenes Kommune, Overlege Suzana Rosic, Gynekologisk avdeling, Kirkenes 
Sykehus (medlem av den regionale arbeidsgruppe), Kommunejordmor Outi Aetero, Vadsø 
Kommune, Kommunejordmor Merete Lamøy Bjøru, Nordkapp Kommune, TVDnJ Unn-
Sissel Juliussen, Hammerfest Sykehus, Avdelingsjordmor Siv-Hedi Pettersen, Hammerfest 
Sykehus, brukerepresentant Solveig Larsen, Hammerfest, Avdelingsoverlege Pal Ivan, 
Barneavdelingen, Hammerfest Sykehus,  Jordmorleder Gunn Olsen, Fødestua i Alta, 
Kommuneoverlege Kenneth Johansen, Alta Kommune, Kommuneoverlege Frode Øvrejord, 
Alta Kommune (medlem av den regionale arbeidsgruppe), Avdelingsoverlege Jes G: 
Westergaard, Gynekologisk avdeling, Hammerfest Sykehus (gruppeleder).  
 
 
Vi er i Lokalgruppa for Finnmark, blitt bedt om å levere et dokument basert på vurderinger av 
konsekvensen i henhold til kvalitetskravene i den nye planen for svangerskaps -fødsel - og 
barselomsorg, samt et utarbeidet rammeverk for vårt mandat. Geografiske forskjeller, samt at 
de 2 sykehus i fylket pr. definisjon har forskjellig status, gjør slik vi ser det at, ulikhetene må 
komme fram, men like viktig er likhetene og det vi felles kan stå for.  
 
Punkt 2: Kompetansekrav 
For at personell skal ha nødvendige og oppdaterte kvalifikasjoner krever dette ; 

 Nok personell slik at det å gjennomføre faglig oppdatering lar seg gjøre i tråd med de 
kvalitetskrav som til enhver tid stilles. 

 
 Nok personell slik at koordinering og dokumentering av kompetanse lar seg 

gjennomføre uten for store ulemper for virksomheten og kvaliteten ikke senkes.. 
 
At kvalitetskravene overholdes krever: 

 Kontinuerlig oppdatering av personell, med kurs, hospitering, etterutdanning, 
regelmessige treninger. Til å få gjennomført dette kreves i neste omgang nok 
personell. 

 
 At kvinner definert i aktiv fødsel skal ha en jordmor hos seg. Til dette kreves 2 

jordmødre på alle vakter for å ivareta alle pasientgruppene i en kombinert avdeling. 
Dette er i tråd med DNJ`s høringsuttalelse kap. 8. I tillegg er også med på å utvikle 
jordmoren internt faglig, man vokser i faget. Som eksempel kan nevnes at ved 
Fødeavdeling på Ullevål har de alltid har 2 jordmødre, som er tilstede i fødselen siste 
fase, for å kvalitetssikre bl.a. forløsningsteknikk. Men også for å ivareta forsvarlig 
overvåking av fødselen.  
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 At også små fødeavdelinger er sikret en fagutviklingsjordmor. Dette er viktig for å 

opprettholde faglig kontinuitet da vi vet at disse sliter med mye vikarer i perioder og 
for å sikre at avdelingens prosedyrer blir fulgt. 

 
Hva må til for at de faglige kompetansekrav ivaretas og er i tråd med retningslinjene? 

 At sykehusene opprustes til å ivareta mor og barn på en faglig forsvarlig måte i fht de 
kvalitetskrav som stilles. Dette mener vi gjøres ved å ha en grunnbemanning som gir 
rom for faglig oppdatering, samt forankre egne kompetanseplaner på de ulike nivå i 
tjenesten.  Dette er i tråd med høringsuttalelser fra NSF, DNJ, og Legeforeningen.  

 
 At det blir minst 2 jordmødre på hver vakt på begge fødeavdelingene i Finnmark. 

Dette for å ivareta kvalitetskrav og kompetanse, samt rekruttere nyutdannede og 
erfarne jordmødre. Vi vet at mange ikke vil jobbe ved avdelinger hvor de går alene 
som jordmor på vakt.  Dette bekrefter søkermassen, eller mangel på det, til 
jordmorstillinger i Helse Finnmark.  

 Med flere jordmødre i turnus sikrer vi at alle har mulighet til å opprettholde og 
ajourføre en god og faglig kompetanse.  Vi vil dermed også kunne holde en høy faglig 
standard på linje med store fødeavdelinger. Vi har også en stor utfordring og krav til å 
holde oss faglig oppdaterte på kunnskaper om de ulike pasientgruppene som 
kombinerte avdelinger gir. I flere høringsuttalelser står det at dette med høy faglig 
kompetanse må vektlegges og stilles krav til. Også at en viss ”overbemanning” vil 
være nødvendig for å ha et bærekraftig fagmiljø.  

 
På en annen side vil det også kunne bidra til en mindre økonomisk belastning på sikt, da dette 
bidrar til mindre og dyr vikar /overtidsbruk. 

 
 
Punkt 2.1 Ansvarsforhold  

1. Helse Finnmark har en jordmorstyrt fødestue i Alta. 6,85 jordmorårsverk, med 9 
jordmødre. Alle jordmødre er ansatt i Alta kommune. Helse Finnmark kjøper tjenester 
av kommunen, i alt 4,85 årsverk. Resterende 2 årsverk dekker den kommunale 
svangerskapsomsorgen, hvorav 0,35 årsverk brukes til ungdommens helsestasjon. 
Jordmødrene har ikke en formalisert betalt vaktordning per i dag, men har likevel en 
slags frivillig ubetalt bakvaktsordning. Bakvakt avtales mellom jordmødrene, når de 
ser behov for det. Videre er det ikke noen formalisert følgetjeneste selv om 
jordmødrene følger de gravid til fødeklinikken ved behov, men ikke i henhold til de 
nye retningslinjene.   

 
2.  Alternative forslag til organisering må sikre klare ansvarsforhold og samtidig 

ivaretage oppgaver både i primær – og spesialisthelsetjenesten.  Her er det 
divergerende syn, alt etter hvor de ulike medlemmene selv er ansatt. Det der er enighet 
om, er at alle jordmødrene bør ha en og samme arbeidsgiver / ansettelsesforhold, enten 
i kommunen eller i helseforetaket. Noen ansatt i kommunen og noen i foretaket vil 
skape ulikhet som anses som uheldig. Det vil medføre vansker med tanke på bakvakt, 
følgetjeneste og trening, kursing, hospitering. En og samme arbeidsgiver er det som 
gruppen anbefaler. 
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3. Alta kommune er ansvarlig for svangerskapsomsorgen og Helse Finnmark er ansvarlig 
for fødselsomsorgen, følgetjenesten. Bakvaktsordning for jordmødrene i Alta vil 
nødvendigvis falle på Helse Finnmark da det er fødestua og følgetjenesten som 
nødvendiggjør bakvaktsordning. Dette betyr sannsynligvis 2-3 nye jordmorstillinger i 
Alta. 

 
4. Vi gjør oppmerksom at det nylig er utnevnt en regionalgruppe som skal formulere noe 

om framtidig barselomsorg.  
 
 
Punkt 2.2 Kurs, trening, hospitering i primærhelsetjenesten 
 
Slik det er i dag med marginal bemanning på våre fødeinstitusjoner, i svangerskapsomsorgene 
i kommunene, er dette en klar begrensning for gjennomføring av kurs, trening og hospitering 
både på fødeavdelingene og på fødestuene, for ikke å glemme de prosentvise 
jordmorstillingene i de ulike kommuner. Vi viser her til Punkt 2.2. om jordmødre i 
spesialisthelsetjeneste. 

 
Vi slutter oss til; at det må være nok personell for gjennomføring av faglig oppdatering ved 
både deltakelse på større landsomfattende kurs, men også på lokale kurs med tanke på 
utveksling av faglige rutiner og erfaringer. Det må skapes arenaer der samhandling mellom 
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er tema, det kan være emnekurs (nyfødt 
medisin, nyfødt resucitering), fagdager, internundervisning.   
 
Hospitering ble spesielt diskutert og jordmødrene vektla mengdetrening ved større 
fødeavdelinger der jordmødrene fikk aktivt være med på mange fødsler. Her må det gjøres en 
rekke avtaler med de større fødeavdelinger i landet. Sannsynlig er ikke kvinneklinikkene i 
Bodø og på UNN store nok, har ikke mange nok forløsninger slik jordmødrene ikke oppnår 
ønsket antall fødsler, mengdetrening. Dette er både krevende og utfordrende.  

 
Kursene, fagmøtene må organiseres på flere nivå;  

1. Vi tenker oss et regionalt fagmøte 2. hvert år der Helse Nord er ansvarlig arrangør.  
  
2. Samtidig ser vi behov for et lokalt fagmøte/kurs på helseforetaksnivå, der Helse 

Finnmark er møte/kursansvarlig.   
 
3. Videre ser vi at det er behov for fødesteder å møtes engang i året, der samhandling 

med kommunejordmødrene og institusjonsjordmødrene er et naturlig tema, samtidig 
som det utveksles /justeres lokale rutiner ved fødeavdelinger, fødestue. Det er viktig at 
jordmødrene i kommunene er kjent med organiseringen på fødeavdelinger og 
fødestue. 

 
4. Fagansvarlig lege på fødestua i Alta er bindeledd mellom fødestua og legene i Alta, 

mellom fastlegene og jordmødren , spesielt med tanke på den kommunale 
svangerskapsomsorgen. Denne lege skal også ha ansvaret for organisering og 
arrangement av den årlige nyfødtrescusitering.  

 
5. Fagansvarlig lege og ledende jordmor har månedlige møter, et møtearena for gjensidig 

informasjon og samarbeidsarena.  
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2.2.1 Kompetanseheving i primærhelsetjenesten.  
 
Ved felles kurs- /møter mellom jordmødre, gynekologer og fastleger, er det viktig og 
avgjørende at kursene/møtene gir tellende kurstimer for både fastlegene og jordmødrene.  
Sentralt i dette står fødeavdelingene. De må hyppigere ut med informasjon til 
kommunejordmødrene og fastlegene om gjeldende rutiner på fødeavdelinger og fødestuer. 
Dette kan være en del av de årlige fødeinstitusjonsmøter mellom leger og jordmødre som kan 
en form for etablering av formelle lokale møtearenaer ingen svangerskaps og 
fødselsomsorgen.  
 
På slike møter vil være naturlig med gjensidig informasjon om endrede rutiner, organisering, 
bemanning og lignende.  
 
Helseforetaket og kommunene må bli flinkere på markedsføring av de gode svangerskaps- 
fødsels- og barseltilbudene som allerede i dag finnes i spesialisthelsetjenesten og i 
primærhelsetjenesten.  
 
Annet; Fare for pasientsikkerheten.   
I dag er det flere ulike IKT - journalsystemer i spesialisthelsetjenesten (DIPS, PARTUS m.f) 
som ikke elektronisk kan kommunisere internt på sykehusene og heller ikke kan kommunisere 
elektronisk med IKT – journalsystemer (WinMed helse, WinMed primær, Profdoc Vision 
m.f) i primærhelsetjenesten. Det er en fare for pasientsikkerheten at IKT -systemene i dag 
bare delvis kan kommunisere elektronisk.  
 
Her er det behov for snarlig opprydding og dette arbeidet må bli prioritert.  
Her er det store muligheter for effektivisering og rasjonalisering internt på sykehusene og i 
primærhelsetjenesten og potensial for bedre og raskere samhandling mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.  
Tildels manglende, haltende elektronisk kommunikasjon mellom helsetjenestenivåer er i dag 
et alvorlig irritasjonsmoment og en fare for pasientsikkerheten som det snarest må gjøres 
drastiske forbedringer på.  I første omgang vil etablering av elektronisk helsekort for gravide 
være en stor hjelp og dette bør prioriteres høyt av de sentrale helsemyndigheter.  
 
Punkt 2.2: Kurs, trening og hospitering  i spesialisthelsetjenesten 
For at personell skal ha nødvendige og oppdaterte kvalifikasjoner krever dette ; 

 Nok personell slik at det å gjennomføre kurs, trening og hospitering planmessig kan 
implementeres i driften og iverksettes etter gitte kriterier og kvalitetskrav. 

 
Hva må til for å gjennomføre kurs, trening og hospitering etter de kvalitetskriterier som 
settes? 

 At det settes av tid og ressurser slik at vi kan delta på landsomfattende kurs, og andre 
store kurs 1 – 2 ganger pr. år for å ivareta kompetanse, og samtidig ha en møteagenda 
for utveksling av felles faglig erfaring. Dette er meget underprioritert i dag og 
økonomisk nesten en umulighet. Men for at vi skal kunne være med å utveksle 
erfaringer og kunne være en del av den landsomfattende fødselsomsorgen er slike fora 
viktig å møte på. 

 
 Viktig for å ivareta små sykehus` særegenheter og fødestuer, samt øke spesiell 

kompetanse som dette utløser. For å imøtekomme kvalitetskrav trenger avdelingene 
nok bemanning til ulike kompetansehevingstiltak, uten for stort bruk av innleie og 
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overtid. Vi vil også kunne stimuleres til økt aktivitet dersom nok ressurser er 
tilgjengelig, som igjen vil komme virksomheten tilgode. 

 
 At  det settes av ressurser slik at vi får felles lokale kurs, primær- og 

spesialisthelsetjenesten  for å utvikle felles samarbeidsmåter og erfaring. 
 
 At det settes av tid og ressurser slik at vi får muligheten til å gjennomføre 

internundervisning og trening i avdeling for å opprettholde høy faglig kompetanse. 
Noe som igjen vil kreve økt bemanning. I dag må man for å kurse bemanningen, gjøre 
tiltak som igjen reduserer tilbudet til pasienten. F.eks vi reduserer driften en dag pr år 
for å kunne gjennomføre en heldagskurs med teori og praktiske øvelser på de to 
fødeavdelingene for nyfødtresuscitering. Dette gjør vi i samarbeid med Barneavdeling, 
intensiv, og anestesi, men det berører DKI, poliklinikk og operasjon også. Og vi gjør 
det for å få en god og realitetsorientert trening, som er i tråd med gitte retningslinjer 
for små sykehus. 

 
 At det arrangeres fagdager/emnekurs jevnlig for å stimulere og gi mulighet for 

kompetanseheving, da også viktig at de er poenggivende. 
 
 At det settes av ressurser og tid til hospitering årlig for jordmødrene, men at dette 

settes i faste normer slik at dette pålegges som et fagutviklende og 
kompetansehevende ledd for tjenesten på små fødeavdelinger/ fødestuer.  Denne 
hospiteringen bør foregå der det minst er 3000 fødsler, for å få nok mengdetrening. 
Samt at den bør minst vare 2 uker og være på en slik måte at den ikke er 
observasjonsbasert, men handlingsbasert - at jordmor forløser. Det må avtales spesielt 
og forsikrings-avtaler må gjelde på hospiteringssstedet. 

 
Pkt. 3.1 
 
Fagmiljø – gynekologer: 
 
I Helse Finnmark er der i øyeblikket så vel attraktive som bærekraftige fagmiljøer. 
I Hammerfest er der dessuten en betydelig klinisk forskningsaktivitet, langt ut over hva der 
kan forventes av en avdeling av denne størrelse. 4 av 5 overlegestillinger, sv. t. 3,5 100 % 
hjemler er besatt i Hammerfest og 2,7 av 3 100 % -hjemler i Kirkenes. 
 
De to gynekologiske avdelinger arbeider tett sammen på å skape et felles fagmiljø, bl.a. med 
felles kliniske prosedyrer, gjensidig undervisning og opplæring, jevnlig kontakt om spesifikke 
kliniske problemer og halvårlige fysiske møter av 2 dages varighet. 
 
LIS stillinger forutsetter et attraktivt fagmiljø med fokus på undervisning og opplæring, samt 
en bred klinisk virksomhet også innenfor obstetrikken. 
 

 Rekruttering: I Hammerfest har man bevisst rekruttert LIS-leger med bakgrunn i det 
lokale miljø. Dette sikrer i høy grad at legen forblir i Finnmark etter endt 
spesialisering. 

 
 Bemanning: Avhengig av innholdet i tjenestetilbudet (se senere). Så vidt har 

avdelingene i Hammerfest og Kirkenes klaret bemanningsproblemene med faste 
vikarer, der stort sett alle har jobbet i avdelingen mer enn 5 perioder. 
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 Utdanning: Avhenger bl.a. av faste avtaler med kvinneklinikker, der har > 3000 

fødsler/år og at hospitanten kan arbeide aktiv klinisk på linje med øvrige spesialister 
på klinikken. En av overlegene i Hammerfest har for eksempel brukt sine 
afspasseringsuker til å være sommervikar ved fødeavdelingen på kvinneklinikken i 
Bergen, hvert annet år. En kunne også tenke sig, at der var stor nytteverdi i en bilateral 
hospitering, der de ”store” også hospiterede hos de ”små”. Overleger ansatt i Helse 
Finnmark har ved tilsetningen mulighet for få en s.k. Finnmarksavtale. Avtalen 
innebærer, at overlegen etter tre år har kan få 4 måneders permisjon med lønn til etter- 
og videreutdanning. 

 
 Tilstedeværelse av gynekolog ved risikofødsler på fødeavdeling: I betraktning av at 

ca. 20 % av alle alvorlige akutte hendelser skjer hos fødende, der ikke før fødsel eller 
tidligere i aktuelle fødselsforløp har blitt klassifisert som risikofødsler, er dette krav 
ikke i overensstemmelse med den kliniske hverdag. Tilstedevakt av gynekologisk 
spesialist må anses å være den eneste forsvarlige løsning. Når dette hittil ikke har vært 
noe problem i Finnmark, skyldes det, at 4 ut av 5 gynekologer og alle vikarer i 
Hammerfest har bolig på sykehuset. Den siste gynekolog er til stede på avdelingen så 
lenge der er kvinner i aktiv fødsel på fødeavd.. Der er altså i realiteten etablert en ikke-
honorert tilstedevakt. I Kirkenes bor de tre overleger i øyeblikket ganske tet på 
sykehuset. Helse Finnmark selger i øyeblikket ut av sine boliger. Det er ikke 
sannsynlig, at fremtidige overleger på de to fødeavdelinger kan få bolig på eller ner 
sykehuset. Det er derimot temmelig usannsynlig, at Dnl vil akseptere en 
ansettelseskontrakt for overleger, der innebærer frivillig uhonorert tilstedevakt, på den 
måte det fungerer p.t.. 

 
 Finnmark er unik i Norge så vel geografisk som klimatisk. Det er riktig at Hammerfest 

Sykehus ikke er, eller skal bli, en kvinneklinikk. Men sykehuset har en fødeavdeling 
med barneavdeling og nyfødt intensiv fra svangerskaps uke 32. Pga dette har 
fødeavdelingen siden 1988 hatt sentralsykehusfunksjon for risikogravide fra hele 
Finnmark. Dette har fungert utmerket og er med på å sikre kvalitet og forsvarlighet i 
fødetilbudet. Det er f eks ikke forsvarlig at transportere en alvorlig preeklamptiker 
lengre enn nødvendig; og lang vei øker ikke kvaliteten i tilbudet som likevel kan gis 
ved lokal sykehuset. 

 
 Obstetrisk kompetanse: De siste 10 år har begge fødeavdelinger i Finnmark hatt 

gynekologer med oppdatert, solid og tilstrekkelig obstetrisk bakgrunn, til å vareta den 
obstetrikk der har vært nødvendig i den aktuelle situasjon, Inkl. alvorlige 
preeklampsier, vekstretarderte fostre, diabetikere, tvillinger og vaginale 
seteforløsninger. Man minner om, at Helsetilsynet ved siste besøk i Hammerfest i 
2004 gav særdeles gode evalueringer av avdelingen og dets prosedyrer. Det ble bare 
gitt en merknad og ingen avvik, hvilket er noe nær Norgestoppen. I fremtiden må 
standarden fortsette å sikres med jevnlig hospitering på større avdelinger, drilling med 
hverandre og relevant personell og gjensidig opplæring og undervisning av 
spesialistkolleger i foretaket. 

 
Krav til utstyr, etc: 
Begge avdelinger har overvekt av utstyr, der trenger utskiftning. Kirkenes trenger to nye 
ultralydsapparater, Hammerfest trenger et nyt apparat. Der må skapes mulighet for elektronisk 
lagring av ultralydsbilleder og mulighet for overførsel av billeder til andre avdelinger. 
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Så vel Kirkenes som Hammerfest trenger 2 nye CTG-apparater, likeledes med mulighet til 
elektronisk lagring av CTG-opptagelser. Så vel jordmødre som gynekologer må ved hjelp av 
jevnlig undervisning og trening sikres den nødvendige kompetanse i tolkning av CTG. Noe 
der for øvrig gjeller alle fødeavdelinger og kvinneklinikker i Norge. 
 
Anestesipersonell: 
Vi må på det kraftigste anfekte den regionale arbeidsgruppes definisjon av begrepet 
”Anestesipersonell”. Det er utenkelig etter dagens standard, at en anestesisykepleier vil 
innlede en anestesi ved  et så risikobelastet inngrep som katastrofesnitt uten tilstedesvær av 
anestesispesialist. Stiller en gynekolog dette krav til en oppdatert og ansvarlig 
anestesisykepleier vil og må sykepleieren nekte. Opprettholdes 15 minutters kravet fra 
beslutning til inngrepets start, vil det kreve tilstedevakt for så vel anestesisykepleier, 
anestesilege og operasjonspersonell og ikke minst gynekolog. 15-minutterskravet forutsetter 
dessuten et stabilt og pålidelikt alarmsystem, der jevnligt (1 gang i uken) testes. Dette finnes i 
Hammerfest for så vel katastrofesnitt som ved fødsel av svært asfyksisk barn. I begge tilfelle 
tilkalles anestesilege, anestesisykepleier og barnelege: Fødeavdelingen i Kirkenes har ennå 
ikke fått et tilsvarende tilfredsstillende alarmsystem. I øyeblikket har anestesilegespesialister 
på de to sykehus ikke tilstedevakt. Dette ble avskaffet for få år siden med en ren administrativ 
beslutning uten høring av den legefaglige gruppe i foretaket. Antallet av hjemler for 
anestesioverleger er i Hammerfest betinget av at avdelingen også har tjeneste ved 
luftredningen i Banak. Men vår vurdering er at tilstedevakt på begge sykehus vil kreve en ny 
overlegehjemmel begge steder. 
 
Pkt. 4 Seleksjonskriterier: 
Seleksjonskriteriene er utarbeidet med et nasjonalt perspektiv og har status som veiledende. 
Følgende sitat er hentet fra rapportens innledning: ” Svangerskaps- og fødselsomsorgen i 
Norge holder svært høy kvalitet i internasjonal sammenheng. At denne del av helsetjenesten 
kan forbedres på en del viktige områder. Arbeidet med rapporten Et trygt fødetilbud – forslag 
til kvalitetskrav for fødeinstitusjoner, er et utgangspunkt for diskusjon om videre utvikling av 
fødetilbudet Det skal også inngå som grunnlag for utarbeidelse av flerårige helhetlige og 
lokalt tilpassede planer for fødetilbudet i landets helseregioner sammen med berørte 
kommuner”. 
 
Det er derfor meget mulig at fortsette dagens seleksjonspraksis i Finnmark og likevel oppfylle 
de nasjonale krav. Alle med erfaring fra det daglige samarbeidet som er mellom obstetrikere 
på UNN og i Finnmark om disse pasientgruppene har funnet dette samarbeidet uproblematisk 
frem til dato. 
 
Som anført ovenfor har fødeavdelingen i Hammerfest lang praksis med, og med gode 
resultater, forløst risikofødende fra og med svangerskapsuke 32. Tilbudet er godt etablert, har 
høy kvalitet, sparer transport og bidrar til å opprettholde utdanningstilbudet til både leger, 
sykepleiere og jordmødre. Seleksjonen foregår i tett samarbeid med UNN og er i tråd med 
intensjonene som beskrives i ”et trygt fødetilbud”. 
 
Det vil være faglig uforsvarlig at det ovenfor beskrevne tilbud ikke skal finnes ved et av 
sykehusene i Finnmark. Avdelingen har lang erfaring med å legge til rette for rask tilgang til 
keisersnitt (ila 15 min), selv om både anestesilege og gynekolog har hjemmevakt. Men for at 
kunne oppfylle de nye nasjonale krav om keisersnitt ila 15 minutter må tilstedevaktordninger 
for anestesiologer og gynekologer etableres. Utover tilstedevakter er de resterende krav punkt 
for punkt ikke avgjørende for utfallet av for forløsningen: 

79



 

 
 Forvakt trenges ikke for at ivareta risikofødsler og tilfører ikke systemet bedre kvalitet. 
 
 Hastekeisersnitt kan foretas innen 15 minutter, såfremt alle innvolverede grupper har 

tilstedevakt. 
 
 Anestesiolog og anestesisykepleier og barnelege tilkalles allerede ved gjenopplivning av 

svært asfyksiske nyfødte. 
 
 Sykehuset i Hammerfest har kirurgisk kompetanse innen mave- tarmkirurgi og leier inn 

urolog i perioder. Behov for urologisk kompetanse er svært sjelden innenfor akutt 
obstetrikk. I større materialer forekommer ureterlesjoner ved mindre enn 1 per 1000 
keisersnitt. Blærelesjoner forekommer noe oftere, men gynekologer er veltrente i at 
reparere disse lesjoner. 

 
 At sykehuset skal ha tilgang til indremedisinsk kompetanse innen endokrinologi og 

nefrologi har ingen hensikt når det dreier om at ivareta risikofødsler. Behov for disse 
spesialiteter må og blir avdekket innen fødsel og de gravide henvises til Kvinneklinikk. 

 
Bemerkninger til de enkelte seleksjonskriterier: 

 Insulinkrevende sukkersyke: Dette krever i første rekke veletablerte teams med 
gynekolog med spesiell innsikt, diabetessykepleier og ernæringsfysiolog og barneleger 
med erfaring i behandling av nyfødte av diabetiske mødre, samt samarbeid med lokal 
indremedisiner, med særlig innsikt i diabetes. Sådanne teams finnes i Kirkenes til 
oppfølgning av diabetiske gravide og i Hammerfest til gravide og fødende diabetikere. 
Avdelingens prosedyrer er oppdatert med henblikk på disse tilfelle. Der finnes ingen 
dokumentasjon for at et sådan ”set-up” er uforsvarlig i forhold til mor eller barn og de 
geografiske forhold tilsir at nåværende status opprettholdes. Gravide med vanskelig 
regulerbar diabetes og gravide med sendiabetiske manifestasjoner henvises til 
Kvinneklinikk. 

 
 Alvorlig preeklampsi: Geografien er atter en avgjørende faktor. Bort mod 50% av 

tilfelle med alvorlig preeklampsi utvikles innenfor en tidsramme på 12-24 timer. 
Transport av disse høyrisikopasienter med en varighet på over en time må anses for 
mer risikabel for så vel mor og barn enn forløsning og behandling på et kompetent 
lokalsykehus med barneavdeling som Hammerfest. 

 
 
 Vekstretardasjon. Graden av vekstretardasjon er avgjørende for hvor pasienten skal 

føde. Det er etablert en praksis, der man konferer med UNN i tvilstilfeller. 
 
 Flerlinge/vaginale tvillingfødsler.  Ved tvil konsulteres det med UNN. Hovedreglen er 

at tvillinger> uke 32 forløses i Hammerfest. Likeledes er geografien en avgjørende 
faktor. Prematur fødsel er hyppigere og avdelingene i Finnmark vil under alle 
omstendigheter stå med noen tvillingfødende, der er så langt i fødsel at de ikke går at 
transportere disse til kvinneklinikk.  

 
 Vaginale setefødsler. Uansett dette krav, vil avdelingene i Finnmark stå med en del 

fødende, hvor seteleie ikke erkjennes før fødselen er godt på vei. Disse kan ikke 
transporteres. Konsekvensen av dette krav blir da, at der må gjøres akutt keisersnitt i 
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denne situasjon. Likeledes økes risiko for, at der gjøres avtale mellom gynekolog og 
den gravide om et unødvendig planlagt keisersnitt, så den gravide slippe at reise til 
annet sykehus langt borte fra familie. At ytre vending bare må skje på Kvinneklinikk 
er uforståelig og uten dokumentert bakgrunn. 

 
 Tidligere født barn med alvorlig GBS infeksjon. Ikke dokumentert at disse gravide har 

større sjanse for at unngå komplikasjoner ved fødsel på kvinneklinikk i forhold til 
Fødeavdeling med barneavdeling. 

 
De øvrige seleksjonskriterier er fornuftige og rimelig veldokumentert og i tråd med dagens 
seleksjon. 
 
Konsekvens av de fremsatte seleksjonskriterier 

 For helseforetaket: Større utgifter til etablering av flere hjemler på anestesi og 
gynekologi for så vel leger som sykepleier. Utgifter til investering i nytt apparatur. 

 
 For fagmiljøet: Uendret dersom dagens seleksjonspraksis opprettholdes. 

Seleksjonskriteriene kan utvillsomt implementeres som gjellende også i Finnmark. 
Men de blir av ovennevnte grunne vanskelige at oppfylle til punkt og prikke. 
Avdelingene, inklusive barneavdelingen vil tape en betydelig del av sin attraksjon, 
både for søkere til LIS-stillinger og spesialiststillinger. Vi sakner opplysning om, 
hvorvidt LIS-utdannelse, med de framførte seleksjonskriterier, kan godkjennes som en 
del av spesialistutdannelsen i det hele tatt på de to fødeavdelinger i Finnmark. Det er 
likeledes mulig, at en del av de nu tilsatte spesialister vil søke til andre og større 
avdelinger, der har den nødvendige obstetrisk faglige utfordring. Scenariet er da at 
fødeavlingene i Finnmark i løpet av få år, blir redusert til forsterkede fødestuer, der i 
mangel på kompetent personale, ikke kan ta noen risikofødende i det hele tatt. Det 
virker også forstemmene, at skulle henvise gravide høyrisiko pasienter til 2 
kvinneklinikker, der er så små, at man kan betvile deres erfaring og kompetanse til at 
ivareta de mer sjeldent forekommende graviditets- og fødselskomplikasjoner. Der 
kunne være en fare for at henvisningspraksis på sikt endres til henvisning til større 
kvinneklinikker uten for regionen. 

 
  Ang. oppfyllese av ”15 minutters reglen” henvises til tidligere fremførte 

bemerkninger. 
 
 Både i forhold til en ordning, der oppfyller de fremsatte seleksjonskriterier eller om 

dagens praksis fortsetter uendret, vil det kreve øket gynekologbemanning. Tilstedevakt 
utløser en 100 % -overlegehjemmel for begge gynekologavdelinger og 
anestesiavdelinger. Krav om videre- og etterutdannelse som fremlagt, krever 
ytterligere 1 overlegehjemmel på begge fødeavdelinger, dvs i alt 6 100 % hjemler på 
begge avdelinger. Det spørs om det er meningsfull arbeide til 12 gynekologspesialister 
i Finnmark. Det mener vi. Begge avdelinger har ekspertise på forskjellige 
gynekologisk subbspesialiteter, der der er lang venteliste på elektive operasjoner i 
resten av regionen og i det meste av det offentlige sykehusvesen i Norge. Vi kan da 
tilby å ta inn disse pasientene med meget kortere ventetid enn resten av landet. 
Gynekologer i Hammerfest har spesialistpoliklinikk i Karasjok og Alta (for 
høyrisikogravide) med henholdsvis 4 og 3 ukers mellomrom. Likevel må omkring 
50% av de gravide fra de to områdene ta til Hammerfest fordi intervallene ikke passer 
inn i kontrollbehovet og der ikke er tilstrekkelig antall gynekologer til at dekke det 
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egentlige behov, som ligger på 2 ukers intervall. Begge spesialistpoliklinikkene har 
kapasitet, kompetent personale og oppdatert utstyr til denne oppgave. Tilsvarende 
kunne en tenke sig at oppfølgningskvalitet av og transportutgifter til risikogravide 
kunne bedres i Østfinnmark, ved etablering av obstetriske spesialistpoliklinikker i f 
eks Tana, Vadsø og Vardø. 

 
 Har vi mulighet å rekrutter kompetente gynekologer til disse stillingene? Det mener vi, 

såfremt vår øyeblikkelige rekrutteringspolitikk  og vårt nåværende fagmiljø fastholdes 
uendret. 

 
Til slutt må det bemerkes, at seleksjonskriteriene for risikofødende, med bakgrunn i en 
tilsynssak i 2009, ble revidert mai 2010, gjennom et samarbeid mellom 
avdelingsoverlegene ved barneavdelingen i Hammerfest og de gynekologiske avdelingene 
i Kirkenes og Hammerfest. Seleksjonskriteriene er tilgjengelige i DocMap og likeledes 
meldt ut til allmennlegene i Finnmark via det lokale ”Praksisnytt”. Kriteriene er etter vår 
oppfattelse i fullt samsvar med føringene i Stortingsmelding nr. 12 og ”Et trygt 
fødetilbud”. Helsetilsynet i Finnmark har ikke kommet med noen negativ tilbakemelding 
på de reviderte seleksjonskriterier. 

 
Punkt 3.2; Bemanning jordmor/barnepleier 
Bemanning på fødeavdeling/ anestesi (akutt-enheter) og krav: 
 

 Flere tilsynssaker i det siste, har påvist kvalitetsbrist på fødeavd. spesielt de minste. 
Dette har ulike årsaker se rapporten ”Et trygt fødetilbud” s. 34. dersom vi skal 
imøtekomme de fremtidige kvalitetskrav, vil en forutsetning være en tjeneste basert på  
styrket faglig kompetanseheving og nok bemanning til gjennomføring av tiltak og 
videreutvikling. 

 
 Små avd. er ofte sammensatt av  uforløste, føde-, barsel-, og gynekologiske pas. som 

ivaretas av jordmor og barnepleier. Dette har gjort at posten da defineres som 
sengepost. Dette er etter vår mening uheldig, da forståelsen for hvor akutt en fødsel 
kan være ikke settes i sammenheng med kvalifisert og nok personale til å ivareta det 
hele, både akuttdelen og resten av postens behov.  

 
 For å ivareta fødekvinnen og det ufødte barn er god og kvalifisert beredskap viktig. 

 
Hva må til for å ivareta kvalitetskrav som stilles? 

 At avdelingen har minst 2 jordmødre på hver vakt, for å sikre faglig kvalitet og 
kompetanse. Jordmor er også sykepleier og vil kunne ivareta diverse 
sykepleieoppgaver, men dette vil ikke kunne gjøres motsatt. Det er ikke mulig for 
annet personell å ivareta jordmoroppgaver. Å ha 2 som ivaretar og gjør samme 
oppgave ser vi på som en styrke. 

 
 I dag har Kirkenes slik bemanning: 3 jordmødre på dag man-fre, inkl. avd.leder (da 

foregår også en del pol. klin. virksomhet) og 2 barnepleiere. På aften man- fre er det 
1jordmor og 2 barnepleiere, men 2 jordmødre om mulig ved av planlagt kirurgi og 
innleggelse av gyn. pasienter. På natt er det 1jordmor og 1 barnepleier hele uken. I 
helgen dekkes dag og kveld med 1 jordmor og 1 barnepleier. Dersom operasjon på 
mandag er det 2 jordmødre på aften søndag. Det er 4 gynekologiske senger i 
avdelingen og ingen sykepleiere tilknyttet.  
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  I Hammerfest er bemanningen slik: 2 -3 jordmødre på dagvakt mand til fre. + leder og 

2 på alle andre vakter. Helgen er bemannet med 2 på hver vakt. Det er 1 barnepleier på 
dag og kveld. Evt. har de sykepleier. Det er 6 sykepleier stillinger knyttet til gyn. 
pasienter og de har 7 gynekologiske senger i avdelingen. 

 
 For å imøtekomme de gitte kvalitetskrav ser vi på det som en nødvendighet, at 

bemanningen økes på begge plasser for å kunne tilfredsstille disse krav.  Det vil si at 
Kirkenes bemannes med 2 jordmødre på alle vakter og at de øker i Hammerfest til 3 
på dagtid og ellers beholder det de har. Dette krever i Kirkenes 6 jordmorstillinger, i 
Hammerfest 2. 

 
 At den organisatoriske ivaretakelsen av avdelingens kompetanseprogram og 

kvalitetssikring blir ivaretatt av en fagutviklingsjordmor er etter vår mening viktig 
også i fht vikarbruken små enheter har. I dag er den ofte lagt som tilleggsjobb for avd. 
leder og underprioritert i fht andre pressende oppgaver Dette er ikke i tråd med 
kvalitetskravene. Å sikre at avdelingen drives forsvarlig til enhver tid etter de krav og 
normer som settes er særdeles viktig og må forankres i god ivaretakelse av oppgaven. 

 
 At det er nok personale til å ivareta pasientmangfoldet i en liten fødeavdeling, og at 

alle får den kvalitet på pleien de har krav på. Dvs at både barsel og gyn. avd. alltid har 
en person tilgjengelig dersom 2 jordmødre bli opptatt på fødestuen. Slik vi ser det vil 
det være behov for barnepleier i tillegg til 2 jordmødre for å ivareta alle tre enheter 
forsvarlig. Da barnepleier har kompetanse i god kompetanse i barsel. Fødeavdelinger 
må defineres som akuttavdeling for å få rett og  viktig kompetanse på plass. Dette vil 
medføre en  mer beredskapsbemanning  som akuttenheter i dag bemannes etter og vil 
være i tråd med den funksjonen en fødeavdeling faktisk innehar. 

 
 I en liten avdeling vil det alltid være slik at ”overbemanning” vil kunne inntreffe. 

Dette vil kunne forsvares med at muligheten for ulike kompetansehevingstiltak kan 
gjennomføres uten for stort bruk av innleie og overtid. Andre og nye oppgaver som 
økt poliklinikk, i fht svangerskap og barsel,  vil kunne tilbys for å sikre fødekvinnen 
og barselskvinnen et bredt og godt tilbud. Men det vil også gis større mulighet for 
oppdatering, trening, hospitering m.m uten at avdelingen blir lidende. Samt at det blir 
en mer attraktivt arbeidssted for alle, og at de utfordringer som små enheter gir i fht  
nok bemanning ikke senker men bedrer kvaliteten på tilbudet, og står i fht de 
kvalitetskrav som settes. 

 
 Dersom det blir, slik som det ser ut til, blir barnepleierutdanningen utfaset,  dvs at 

utdanningen er borte som egen utdanningen. Alternativet er hjelpepleiere med en kort 
overbygningsutdannelse og her er vi usikre på kvaliteten.  Da kan vi risikere at den 
som hjelper jordmor ikke innehar nødvendig kompetanse i fht fødekvinnen og er lite 
heldig med tanke på de kvalitetskrav som stilles. Dette styrker viktigheten av 2 
jordmødre på hver vakt. 

 
 Mht rekruttering av jordmødre tror vi på at dette er mulig. Især med baggrunn i 

ovennevnte forhold. At en hel del potentielle, interesserte og kompetente søkere har 
unnlatt å søke da de ikke ønskede å gå i alenevakt.  
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 Videre mener vi at en pediater på begge sykehus ville vært formålstjenelig, for å 
ivareta barnet på best mulig måte. En annen løsning er fast ambulering fra 
kvinneklinikk da kan noen av risikoseleksjonene vurderes om til beste for kvinnen og  
det ufødte barnet, skal kunne være i sitt nærmiljø lengst mulig og ikke måtte reise til 
fødested lang tid i forveien med de belastninger dette medfører.  

 
 
Punkt 5: Pediatritjenesten 
 
Pediatritjenesten i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i lokalområde Finnmark, 
omfatter i dag bidrag fra Barneavdelingen i Helse Finnmark samt i noen grad 
Barneavdelingen på UNN, til: 

 faglig kvalitetssikring av fødeavdelingene (bl.a. trening på resuscitering)  
 bidrag til implementering av nye eller endrede behandlingsmetoder og undersøkelser  
 faglige råd til oppfølging av nyfødte før, under og etter fødsel  
 akutt medisinsk bistand (både resuscitering og annen oppfølging) til nyfødte etter 

fødsel 
 overflytting av nyfødte til neonatalavdeling ved behov  
 bistand fra UNNs utrykningsteam for stabilisering og overflytting av nyfødte med 

akutt behov for videre oppfølging på universitetssykehus  
  rutineundersøkelse som del av det nasjonale screeningprogrammet for alle nyfødte  
 senere oppfølging av tilstander som er påvist eller mistenkt under oppholdet på 

fødeavdelingen  
 
På fødestedene Alta og Kirkenes bidrar også andre leger i å løse de ”pediatriske” oppgavene:  

 i Alta har faste allmennleger oppgaven med rutineundersøkelse av nyfødte og 
legevaktslegene oppgaven med akutt medisinsk bistand til barnet etter fødsel 

 i Kirkenes har gynekologer oppgaven med rutineundersøkelse av nyfødte og 
anestesileger oppgaven med akutt medisinsk bistand til barnet etter fødsel 

 
Den lokale arbeidsgruppen har lagt rapport av 2007 om ”Tjenestetilbud til barn i Helse Nord,” 
sammen med de nasjonale kravene som har tilkommet senere, til grunn for legetilbudet for 
nyfødte i den lokale fødselsomsorgen videre.  
 
Krav: 

‐ Før hjemsendelse etter fødsel fra fødestedet skal barnet undersøkes av lege med 
tilstrekkelig kompetanse (Helsedirektoratet, 2010). 

‐ Medisinsk tilsyn av nyfødte ved lokalsykehus med fødeavdeling der det 
ikke er barnelege på institusjonen (Helse-Nord RHF, 2007) 
 Medisinske prosedyrer for barsel-/nyfødtmedisin skal være i henhold til UNN sin 
metodebok i Nyfødtmedisin, justert versjon 2007. 
 Det skal gjennomføres regelmessig trening i resuscitering av nyfødte, se vedlegg 

6.3 
 Nyfødtundersøkelsen skal være i tråd med anbefalinger i Metodebok i 

Nyfødtmedisin. 
 På fødeavdeling med gynekolog vil det i all hovedsak være gynekolog som 
 har ansvar for å gjøre/organisere nyfødtundersøkelsen. Hvis det ikke er kyndig 
 personell som kan gjøre dette, bør man involvere annet helsepersonell 

(indremedisiner eller dedikert allmennpraktiker i kommunen). I de perioder der 
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barnelege ambulerer til lokalsykehus, er det naturlig at barnelegen gjør denne 
undersøkelsen. 

 
‐ Fødestuer (Helse-Nord RHF, 2007) 

 Medisinske prosedyrer for barsel-/nyfødtmedisin skal være i henhold til UNN sin 
metodebok i Nyfødtmedisin, justert versjon 2007. 

 Det skal gjennomføres regelmessig trening i resuscitering av nyfødte 
 Nyfødtundersøkelsen skal være i tråd med anbefalinger i Metodebok i 

Nyfødtmedisin. 
 Tilsyn av nyfødte på fødestuene bør gjøres av allmennmedisiner, eventuelt 

gynekolog, som er opplært i undersøkelse av nyfødte. Det er ikke realistisk at man 
ved alle fødestuer skal ha ukentlig oppfølging av barnelege. Man bør tilstrebe at 
en erfaren fastlege har ansvaret for dette, evt. i form av en bistilling tilknyttet 
Helse Nord (samhandling primærhelsetjenesten/spesialisthelsetjenesten med 
deltidsstilling, finansiert fra det enkelte helseforetak). 

 Alle fødestuer bør i tillegg ha en fast barnelege som medisinskfaglig rådgiver 
 Barnelege bør ha årlig tilsyn/kurs på fødestuen og være den man kontakter ved 

faglige spørsmål vedr. nyfødte. 
 
En oppsummering av de medisinske oppgavene som skal ivaretas for nyfødte på det enkelte 
fødested hos oss, er gitt i vedlegget ”Tilgang på legetjenester for nyfødte på fødestedene”.  
 
Vår oppfatning er at kravene til legetjeneste for nyfødte fortsatt skal løses i hovedsak 
som i dag, men med vesentlig sterkere tydeliggjøring av ansvar og sikring av kvalitet på 
aktuelle områder enn det som er etablert i dag.  
 
Dette gjelder blant annet:  

 Oppgaven med kompetansevedlikehold og faglig kvalitetssikring (bistand til 
ivaretakelse av systemansvar lokalt ved fødestedene og bistand til regelmessig trening 
på akuttprosedyrer) forankres i foretakets barneavdeling. 

 Barneavdelingen etablerer en ”liasonfunksjon” med dedikerte personer blant leger og 
sykepleiere som skal fungere som bindeledd mot fødestedene i forhold til 
kompetansevedlikehold og kvalitetssikring. 

 Personell som ivaretar oppgaver på vegne av ”pediatritjenesten” (både akutte og 
rutineoppgaver,) gis tilgang på veiledning fra barnelege innenfor en definert ramme. 

 Forventede oppgaver innen akuttbehandling på fødestedet i forhold til stedets 
risikonivå, defineres for det enkelte fødested som del av den faglige kvalitetssikringen, 
og inngår som premiss for tilpasning og videreutvikling av beredskapen. 

 Fødestedet påser og kvalitetssikrer sin (eventuelt sammen med aktuelle 
samarbeidspartnere) kompetanse og kvalitet til å ivareta de medisinske behovene til 
nyfødte i henhold til vedlegget ”Tilgang på legetjenester for nyfødte på fødestedene”.  

 
Implementering: 

 Foretaket etablerer et fagnettverk med representanter fra fødestedene og 
barneavdelingen som utarbeider forslag til rutiner for samhandling og 
kompetansevedlikehold.  

o Dette forventes mulig i hovedsak innenfor eksisterende ressurser, (men 
etterslep innenfor denne type arbeid kan medføre behov for mer omfattende 
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aktivitet i etableringsfasen og dermed forbigående økte utgifter til møter og 
lignende). 

  
 Barneavdelingen etablerer ”liasonfunksjon” innenfor en andel av en eventuell ny 

overlegestilling samt en eksisterende stilling for barnesykepleier. 
o Forventet ressursbehov er 50% av en overlegestillings grunnlønn med tillegg 

av reiseutgifter.  
 

 For å ivareta kompetansevedlikehold hos lokalt personell som inngår i å ivareta de 
medisinske behovene til nyfødte, må disse bruke mer tid enn i dag på trening og faglig 
oppdatering.  

o Fødestedenes eget personell forventes å kunne gjennomføre dette innen 
eksisterende rammer.  

o Samarbeidende personell (allmennleger i Alta) må frikjøpes fra annet arbeid i 
et begrenset omfang utover det som gjøres i dag. 
 

 Den grunnleggende kapasiteten og kompetansen til det enkelte fødestedet i forhold til 
å ivareta de medisinske behovene til nyfødte skal forankres på hvert enkelt sted og 
innarbeides i stedets rutiner for daglig drift.  

o Dette forutsettes gjennomførbart i hovedsak innenfor eksisterende rammer, 
men på grunn av at kompetansen ikke er tilstrekkelig bekreftet for alle ansatte, 
vil en del av disse måtte gjennomgå trening og eventuelt annen opplæring før 
kompetansen kan dokumenteres. Dette kan medføre mindre fleksibilitet vedr. 
bemanningsplaner og et forbigående økt behov for personale inntil dette er på 
plass.  

 

Punkt 6; Følgetjeneste 
 
For en god og faglig forsvarlig følgetjeneste er det viktig med gode samarbeidskanaler: 
 
 

 I fall følgetjenesten blir fullt og helt overført til de lokale helseforetakene, vil dette bli 
en tilleggstjeneste til jordmødre i fødeavdeling. Dette vil kreve økt bemanning for å 
imøtekomme alle kvalitetskriterier som dette medfører. 

 
 Dersom det blir en gjensidig forpliktende avtale mellom helseforetak og kommunene 

vil det kunne innlemme kommunejordmødre og jordmødre på sykehus en rullerende 
ordning. Da må helseforetaket gå i dialog med kommunene og kommunejordmødrene 
og det må da legges inn i faste avtaler om vakt og følgetjeneste. 

 
 Dersom avtalen kun skal ivaretas av kommunene og kommunejordmødre, må disse 

styrkes med økt bemanning for å kunne ivareta fødekvinnens rettigheter og de 
kvalitetskrav som stilles. 

 
 Det er vanskelig å vurdere hva følgetjenesten vil kreve av jordmødre før vi har fått en 

tydelig forankring i så vel primær- som sekundær helsetjeneste. Men det vil i alle fall 
kreve flere stillinger enn i dag. Såfremt kommunejordmødrene inngår i en rullering 
med jordmødrene på fødeavdelingene må det kreve økning av %-del til følgetjenesten, 
der det ikke er tilstrekklig.  
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 Dette vil også kreve oppgradering av flytjenesten i Finnmark, dvs at en har tilgjengelig 

transport til enhver tid.  Seleksjonskriteriene i dag gjør at økning i beredskap blir 
viktigere enn noen gang å se nærmere på. 

 
Hva må til for å ivareta de kvalitetskrav som settes? 

 Følgetjenesten må være medisinsk faglig forsvarlig. Dersom det blir at denne tjenesten 
skal ivaretas av de med særskilt fødselskompetanse, noe jordmødre har, vil det kreve 
flere stillinger i jordmortjenesten.  Dette er i tråd også med høringsuttalelsen til 
Legeforeningen og DNJ. Uansett hvor tjenesten forankres vil en ikke komme utenom 
at de som skal ivareta tjenesten er nødt til å øke bemanningen, og det vil sannsynligvis 
i neste omgang kreves en egen turnus for dette. 

 
 Slik vi ser det vil dette utløse et behov for jordmor 3, dersom hele denne tjenesten kun 

skal ivaretas av helseforetaket. Da ser vi det for oss slik; -  1 jordmor ved aktiv fødsel, 
og 1 jordmor med ansvar i avdelingen, samt 1 i følgetjeneste for å ivareta kvinnens 
krav på følge over en viss avstand/tid. Denne sistnevnte vil kunne være i bakvakt.  
Dette vil kreve en administrering på en slik måte at følgetjenesten må forankres i 
AMK, slik at det er noen med kompetanse som til enhver tid har oversikt over hva 
som er tilgjengelig av ressurser og hvor. 

 
 Når det gjelder interkommunalt samarbeid vil det pga geografiske forhold vanskelig la 

seg gjøre i Finnmark. Om det skal være et samarbeid, må man sette hvor lang 
responstid en jordmor skal ha. I kystkommunene spesielt i vest vil responstiden bli 
opptil 2 timer og vintertid ennå lengre. Dette er man nødt til å ta stilling til. 

 
 Dersom den fødende skal ta kontakt tidligere enn de gjør i dag, kan dette utløse langt 

flere ”falske alarmer” og økte kostnader i transport, enn det man har i dag. Og det kan 
lede til retur fra sykehus, og i neste omgang en hastetur til fødeavdelingen. En svært 
belastende situasjon for fødekvinnen og ikke minst lite samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

 
 I kommuner som Gamvik, Lebesby, Båtsfjord, Berlevåg, Vardø og Vadsø brukes mye 

fly og seakinghelikopter, da transport tiden i ambulansebil er for lang og usikker 
spesielt i vintertid. Realiteten er at man nok ikke kan endre på transportmåten her. 
Men en løsning for følge vil være at de har en jordmor med for å sikre kvalifisert følge 
inn til fødested, evt. kunne forløse på stedet dersom det er nødvendig. Dette vil kunne 
bidra til å øke tryggheten i fht denne pasientkategorien for uerfarne kommuneleger i 
distriktet jmf. Høringsuttalelsen fra legeforeningen om hvem er mest kvalifisert til å 
ivareta fødselsomsorgen. 

 
 For kommuner som f.eks Måsøy, foregår de fleste transportene med bil/båt. Reisetiden 

i bil tilsier at kvinnen har krav på kvalifisert følge, og da mener vi jordmor. Reisetiden 
i båt noe usikkert. Men å sende ut jordmor fra hammerfest til å følge vil ta for lang tid, 
så her må det tilstrebes et samarbeid med kommunen, for å gi en forvarlig kompetanse 
samt, vaktordning. Det kreves økt hjemmel. Denne vil kunne forsvares med bruk 
innenfor forebyggende helsearbeid, i undervisning m.m. 

 
 Pga mange små kommuner vil det være en utopi å tro at man får ansatt en jordmor i 

alle kommunene. En må finne realistiske og lokale løsninger for transport av de 
fødende i henhold til de krav til kvalitet og trygghet som stilles. 
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 Det er viktig å ta i betraktning at også emosjonelle inngripen uten påvirkningsmulighet 

til eget beste og trygghet i svangerskapet har innvirkning på både fødsel og barseltid. 
Når den gravide vet at hun kan være hjemme til fødselstart gir det en ro som har stor 
betydning for resten av svangerskapet, dersom ingen komplikasjoner tilstøter og 
krever annen behandling.  

 
 En annen viktig faktor er tidsrestriksjon på flypersonell og at vi ikke har mange 

lufttrasportable muligheter tilgjengelig i Helse Finmark. Dette gjør at det blir viktig å 
se på kapasiteten her, i fht de kvalitetskrav som settes i selekteringen av fødekvinner.  
Slik vi ser det må det økt lufttransportkapasitet til, for å ivareta de steder uten 
landingsmuligheter, for å hurtig kunne transportere kvinnen til egnet sted. Tilgjengelig 
transport og kompetent personale til å ivareta tjenesten blir en utfordring i Finnmark. 

 
 Videre er en stasjonær reisekuvøse viktig.  Enten må den være på begge sykehus, eller  

tilknyttet stasjonære ambulansefly for å kunne frakte barn til kompetent 
behandlingssted. Dette også for at barnelege i tjeneste på aktuelt sykehus der fødselen 
skjer, skal kunne ta med barn uten å måtte vente på kuvøseteamet fra UNN, slik det er 
i dag. All transport av nyfødte der følge kreves, må kuvøseteamet hente og de flyr 
igjen bare til UNN. 

 
 Adekvat varslingssystem for ulike hendelser er en nødvendighet, og må prioriteres slik 

at ikke dyrebar tid går tapt, og feile rutiner oppstår. 
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Vedlegg:  

Tilgang på legetjenester for nyfødte på fødestedene 

Før og under fødselen 
 Barnelege må være tilgjengelig for råd til fødeavdelingen/fødestua om aktuell 

oppfølging av barnet pga. risikofaktorer eller problemstillinger som medfører behov 
for tiltak (f. eks. økt beredskap, transport til annet fødested, tiltak etter fødsel).  Legen 
trenger ikke nødvendigvis være fysisk tilstede, men rutine og tilgjengelighet for 
kontakt må være definert på forhånd.   

 Lokalt på fødestedet må det være tilgjengelig medisinsk akuttberedskap til å ivareta 
barnets vitale behov.  Kapasitet og kompetansenivå må være tilpasset fødestedets 
definerte risikokapasitet.  

Etter fødselen 
Fødsel på fødested for fødsler uten forhøyet risiko (Fødestua i Alta):  

 Personell på fødestua må ha kapasitet (også dersom mor samtidig trenger oppfølging) 
og kompetanse til å gjennomføre tiltak som observasjoner, kutan stimulering, hakeløft, 
suging i munn/svelg, bagging og hjertekompresjon på barnet inntil annet personell 
overtar.  

 Rutiner for tilkalling og videre samhandling  med lege og evt. annet personell må være 
definert og inngå i regelmessig kompetansevedlikehold. 

 Personell som tilkalles må ha kapasitet og kompetanse til å videreføre igangværende 
akuttbehandling og gjennomføre videre relevante tiltak i samarbeid med aktuell 
barneavdeling til situasjonen er avklart eller barnet flyttes til annet behandlingsnivå.  

 Aktuelle ferdigheter: Bør beherske samme som øvrig personell, samt bruk av 
"neopuff" for ventilasjonsstøtte, etablering av i.v. tilgang og grunnleggende klinisk 
undersøkelse med tanke på evt.  hjerte- eller lungesykdom.  
 

Fødsel på fødested for fødsler med lav risiko (Fødeavd. Kirkenes):   
 Personell på fødeavdelingen må ha kapasitet (også dersom mor samtidig trenger 

oppfølging) og kompetanse å gjennomføre tiltak som observasjoner, kutan stimulering, 
hakeløft, suging i munn/svelg, bagging og hjertekompresjon på barnet inntil annet 
personell overtar.  

 Rutiner for tilkalling og videre samhandling  med lege og evt. annet personell må være 
definert og inngå i regelmessig kompetansevedlikehold. 

 Personell som tilkalles må ha kapasitet og kompetanse til å videreføre igangværende 
akuttbehandling og gjennomføre videre relevante tiltak i samarbeid med aktuell 
barneavdeling til situasjonen er avklart eller barnet flyttes til annet behandlingsnivå.  

 Aktuelle ferdigheter: Bør beherske samme som tilsvarende personell på fødested for 
fødsler uten forhøyet risiko, med tillegg av intubering og pålegging på respirator , bruk 
av thoraxdren, navlevenekateter og etablering av akuttbehandling for mulig 
ductusavhengig hjertefeil. 
 

Fødsel på fødested for fødsler med middels risiko fødested (Fødeavd. Hammerfest):  
 Personell på fødeavdelingen må ha kapasitet (også dersom mor samtidig trenger 

oppfølging) og kompetanse å gjennomføre tiltak som observasjoner, kutan stimulering, 
hakeløft, suging i munn/svelg, bagging og hjertekompresjon på barnet inntil annet 
personell overtar eller barnet overflyttes til Barneavdelingen.  
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 Rutiner for tilkalling og videre samhandling  med lege og evt. annet personell må være 
definert og inngå i regelmessig kompetansevedlikehold. 

 Personell som tilkalles fra anestesi- og barneavdeling, må ha kapasitet og kompetanse 
til å videreføre igangværende akuttbehandling og gjennomføre videre relevante tiltak 
på fødeavdelingen til situasjonen er avklart eller barnet overflyttes til barneavdelingen.  

 Aktuelle ferdigheter: Bør beherske aktuell akuttbehandling som følge av den selekterte 
risikoen, samt øvrige tilstander som ligger innenfor den barnemedisinske 
akuttberedskapen generelt.   

Medisinsk oppfølging på barselavdeling 

VED MISTANKE OM SYKDOM 
Rutine for tilkalling og videre samhandling med lege for tilsyn av nyfødte på barselavdeling 
ved mistanke om sykdom må være definert. På fødestedene uten tilstedeværende barnelege 
må rutine for kontakt med lokal lege, samt evt. samråd med barnelege være definert. Dersom 
videre observasjon eller behandling igangsettes under fortsatt opphold på barselavdelingen, 
må tilsvarende rutiner for oppfølgende medisinsk tilsyn være definert. 

OVERFLYTTING TIL BARNEAVDELING 
Nyfødte med tegn til sykdom eller problemer utover det som er etablert praksis å behandle på 
det aktuelle fødestedet (f. eks. moderate spiseproblemer eller fysiologisk hyperbilirubinemi), 
skal vurderes overflyttet til barneavdeling for videre observasjon eller behandling innenfor en 
tidsramme som er forsvarlig ut fra den aktuelle tilstanden. 

RUTINEUNDERSØKELSE AV NYFØDTE PÅ BARSELAVDELING 
Medisinsk rutineundersøkelse av nyfødte skal gjennomføres i henhold til avtalte rutiner både i 
forhold til utføring av undersøkelsen og hvem som gjør undersøkelsen. Barselavdelingen skal 
også ha rutiner for gjennomføring av rutineundersøkelse av blod og hørsel, inkludert 
oppfølging av avvikende utslag på undersøkelsene.  

Behov for senere oppfølging fra barnelege  
Dersom det i løpet av barseloppholdet defineres behov for videre oppfølging av barnelege 
under oppholdet eller etter utskriving, må dette avtales i henhold til avtalte rutiner.  
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Framtidig svangerskaps-, fødsels- og 

barselomsorg i UNN HF 

Sluttrapport fra lokal gruppe for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen 

UNN HF. 

 

Bakgrunn: 

St. meld nr 12 (2008-2009) En gledelig begivenhet. 

Et trygt fødetilbud. Forslag til kvalitetskrav for fødeinstitusjoner. Helsedirektoratet april 2010. 

Rammeverk for arbeidet med svangerskaps- fødsels- og barselomsorg i lokale arbeidsgrupper. Helse 

Nord 2010. 

Mandat fra Helse-Nord gitt i brev 30.08.10 fra Arthur Revhaug, Trude Grønlund og Anca Heyd. 

 

Gruppens medlemmer: 

Martin Grønberg (overlege, Tromsø, leder), Lise Thomassen (avdelingsjordmor, Tromsø), Hanne 

Johansen (seksjonsleder Fødestua Sonjatun), Vivi-Ann Johnsen (avdelingsleder, Nordreisa kommune), 

Herbjørg Fagertun (enhetsleder Nordreisa kommune), Karin Næsvold (brukerrepresentant), Kari Fiske 

(seksjonsleder, Narvik), Ann-Marie Waldahl (seksjonsleder, Harstad), Hans Krogstad (overlege, 

Harstad), Anne-Grete Larsen (seksjonsleder, Fødestua i Midt-Troms), Anna-Sofie Chaboud 

(kommuneoverlege, Lenvik kommune), Bente Mietinen (plasstillitsvalgt Tromsø, Norsk 

sykepleierforbund), Gunnbjørg Andreassen (jordmor, Tromsø). 

Overlege Claus Klingenberg (Barne- og ungdomsklinikken, Tromsø) deltok i diskusjonen omkring 

pediatritjenesten. 

Det var planlagt representasjon for overordnet samarbeidsorgan (OSO) og Dnlf, men ingen personer 

ble oppnevnt. Barselomsorgen er ikke utfyllende drøftet da kvalitetskravene her er ufullstendige. 

Det har vært avholdt to møter og det har vært stor grad av enighet innad i gruppen. Kun Vivi-Ann 

Johnsen og Hanne Johansen har valgt å uttrykke dissens. 

Vi vil avgi følgende uttalelse: 

Vi er glade for at det nå kommer kvalitetskrav til fødeinstitusjoner. Universitetssykehuset Nord-

Norge (UNN) HF har spesielle utfordringer knyttet til dette, både geografisk og strukturelt. Vårt 

helseforetak omfatter én (liten) Kvinneklinikk, to (små) fødeavdelinger og to fødestuer hvorav én er 

liten (Fødestua Sonjatun) og én den største frittstående fødestue i landet (Fødestua i Midt-Troms). 

Alle er organisatorisk en del av Kvinneklinikken og derved Klinikk for kirurgi, kreft og kvinnehelse, 

91

anne.may.knudsen
Typewritten Text
Vedlegg 4



 2 

UNN HF. Det er ingen forsterkede fødestuer i UNN HF. Alle enheter har samme fødedatasystem, men 

ikke felles (slik som er tilfelle for elektronisk pasientjournal), en klar ulempe i kvalitetsarbeidet. Det er 

heller ikke god integrasjon mellom elektronisk pasientjournal og fødedatasystem, dette kan gi 

opphav til brudd på journalforskriften. 

Fødselstallene for 2009 var som følger. 

Fødestuer: 

Fødestua Sonjatun: 27 

Fødestua i Midt-Troms: 118 

Fødeavdelinger: 

Narvik: 263 

Harstad: 395 

Kvinneklinikk 

Tromsø: 1481 

Det skal nevnes at kvinner fra Nord- og Midt-Troms som føder i Tromsø ofte har sitt barselopphold 

ved en av fødestuene, og de har ofte hatt sine svangerskapskontroller her. 

I videre omtale representerer betegnelsen UNN alle enhetene, mens omtale av enkeltsteder gjøres 

med tilføyelse av stedsnavn. 

 De foreslåtte kvalitetskrav (med de presiseringer som er gjort i rammeverket fra Helse Nord), vil, når 

de tas til følge, påvirke vår organisasjon. Ved endringer i andre lokale helseforetak, vil 

fødeinstitusjonene i UNN kunne påvirkes på en måte vi ikke har kunnet ta i betraktning. 

 

Kompetansekrav 

Ansvarsforhold 

Jordmødre ved de to fødestuene er i dag ansatt i kommunene. Dette reguleres av samarbeidsavtaler. 

Selv om dette har fungert godt, anbefaler vi at avtalene revurderes. Det er uheldig at den som har 

ansvar (UNN HF), ikke er arbeidsgiver.  Dette sees ikke som et stort problem i forhold til 

kvalitetskravene, men på sikt bør jordmorstillingene overføres til UNN HF, og det må lages avtaler 

som gjør at UNN kan selge tjenester til kommunene innenfor svangerskapsomsorgen 

(primærhelsetjeneste, jfr. nåværende ordning i Tromsø kommune). 

Kurs, trening, hospitering 

Dette anses i hovedsak allerede godt ivaretatt hva fødestuene angår. Det har ikke vært formaliserte 

krav til dette ved fødeavdelinger/kvinneklinikk. Det må legges til rette for at leger og jordmødre kan 

hospitere regelmessig ved andre enheter i foretaket (eller annet foretak), og for 
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fødestuejordmødrene må regelmessig hospitering være obligatorisk. Fødestua Sonjatun har de 

største utfordringene siden det er et lite antall jordmødre til å dele på oppgavene, samtidig som et 

lavt fødselstall øker behovet for hospitering.  Det må være klare avtaler for dekning av lønn, reise og 

opphold ved hospitering. Likeledes må ansvarsforholdene være avklart. Det må også være klare krav 

til innholdet i hospiteringen 

Kurstilbudet innenfor obstetrikk er ikke stort for verken jordmødre eller leger (leger i spesialisering 

(LIS) har imidlertid obligatoriske kurskrav og kurstilbud). Lav bemanning i forhold til driftssituasjonen 

vanskeliggjør også deltakelse. Dette kan ikke løses på annen måte enn å øke bemanningen. 

Fødestuejordmødre har spesielle behov som må ivaretas gjennom nasjonale kurs. De trenger også 

møteplasser. De regionale helseforetak må være pådrivere i organiseringen av dette. Det må også 

stilles til rådighet tilstrekkelige midler slik at fagpersonell kan delta på kurs, møter og konferanser. 

Det må også finnes en klar plan for videre-, etterutdannelse og kompetanseheving for andre 

yrkesgrupper i fødselsomsorgen, i hovedsak gjelder dette barnepleiere eller medarbeidere med 

tilsvarende funksjoner.  

Egentrening og teoretisk gjennomgang av akutte situasjoner på fødeavdelingen gjøres i dag ved de 

fleste fødeinstitusjoner i foretaket. Dokumentasjonen er ikke alltid tilfredsstillende, men dette lar seg 

løse. Det er sannsynligvis gunstig at alle enhetene gjør dette etter samme mal og med årlig 

innrapportering. Ved UNN Tromsø har man de siste år ikke kunnet prioritere regelmessige treninger 

på akuttsituasjoner innen fødselshjelpen. Dette skyldes i hovedsak bemanningssituasjonen og andre 

prioriterte kvalitetsforbedrende prosjekter. Situasjonen har blitt akseptert siden akuttberedskap og 

faglig kompetanse er tilgjengelig til en hver tid. 

Utarbeidelse av forpliktende planer er den eneste måten å synliggjøre ressursbehovet på. Siden slike 

planer for en stor del ikke er utarbeidet, kan derfor dette ikke tallfestes i dag. 

Det er regelmessig undervisning i resuscitering v/barnelege ved alle UNNs fødeinstitusjoner utenom 

Tromsø, og det gjøres egentrening som loggføres. 

Kompetanseheving i primærhelsetjenesten 

Ansvaret er hos regionalt helseforetak. De lokale helseforetakene kjenner sine samarbeidspartnere 

best. Internt i foretaket finnes formelle og uformelle møteplasser, det gjelder å få til en god 

utnyttelse av disse. Kommunikasjonen mellom lokalt helseforetak og primærhelsetjenesten må 

forbedres. Her finnes i mindre grad formelle møteplasser. Disse må altså etableres, fortrinnsvis etter 

en regional modell med lokale tilpasninger. Det vil være naturlig å starte arbeidet med å invitere 

fastleger som allerede er tilknyttet foretaket via praksiskonsulentordningen, DMS og lignende til å 

delta i denne diskusjonen. Det foreligger allerede en prosjektrapport fra UNN-Tromsø (2010), 

”Helhetlig svangerskaps- fødsels- og barselomsorg”, som kan gi veiledning i hvordan slik samarbeid 

etableres. 

 Fastlegene kan ikke tvinges til å ta i mot våre tilbud, det er derfor viktig at de oppfatter det som 

tilbys som interessant og nødvendig.  Vi har heller ikke god nok oversikt over hva som er deres 

behov. Det samme gjelder de kommunejordmødre som ikke er tilknyttet en fødeinstitusjon. Kontakt 

mellom disse og helseforetaket er ikke organisert. Det kan den bli, men ikke uten en forutgående 

kartlegging av behov.  
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Bemanning 

Gynekologer 

Tromsø 

14 årsverk for fast ansatte gynekologer (hvorav 4 tilknyttet gynekologisk kreftavdeling), 8 årsverk for 

LIS Det er i dag 8-delt tilstedevakt både for overlege og LIS, kravene til Kvinneklinikk er altså oppfylt.  

Overlegene knyttet til gynekologisk kreftavdeling har ikke vakter ved fødeavdelingen. Avdelingen har 

svært lite vikarbruk, og vaktbelastningen blir uforholdsmessig høy i perioder med ferieavvikling. Det 

er mulig å gå ut av vakt ved fylte 58 år, og hittil har én overlege benyttet seg av dette.  

Kvalitetskravene legger opp til en sentralisering av risikofødsler, og belastningen på avdelingen 

dersom disse kravene opprettholdes, måtte vil økes.  Det er tendens til økende spesialisering når det 

gjelder håndtering av risikosvangerskap. Det er ikke lenger slik at ”alle gjør alt”. Det er derfor behov 

for å styrke legebemanningen i Tromsø. Det sies i ”Et trygt fødetilbud”: Bemanningen i 

kvinneklinikkene må styrkes som følge av mer sentralisering av fødslene og økt kompleksitet i 

pasientgruppen” Tromsø utdanner hele tiden gynekologer, men dette har i liten grad kommet andre 

avdelinger i UNN til gode. Det må arbeides med en rekrutteringsstrategi som gjør UNN HF attraktivt 

for gynekologer.  

Narvik 

1,6 årsverk for fast ansatte overleger, ingen LIS. Det er utstrakt vikarbruk for å gjennomføre en 3-delt 

vaktturnus, men i hovedsak kjente vikarer. Kvalitetskravene tilsier fire heltidsansatte gynekologer i 

firedelt vakt. Selv om det åpnes for noe vikarbruk er dette meget utfordrende. Rekruttering har vist 

seg vanskelig. Det er også spørsmål om det lave fødselstallet kan forsvare en slik kapasitet på 

gynekologsiden, det vil bli lite praktisk fødselshjelp på hver. 

Harstad 

4 årsverk for fast ansatte overleger, av disse er 2,5 besatt, men bare to er for tiden vaktbærende. Én 

overlege pensjoneres om kort tid. I tillegg to årsverk (én hjemmel) LIS. Utstrakt vikarbruk for å 

bemanne 4-delt vaktordning, i hovedsak kjente vikarer. Kvalitetskrav, som nevnt over, krever at alle 

stillinger fylles. Harstad har tidligere klart å rekruttere spesialister, men det er noe usikkert hvordan 

situasjonen er i dag. Satsing på egne LIS er sannsynligvis det mest bærekraftige, men tar også lengre 

tid. 

Jordmødre 

Fødestua Sonjatun 5,3 jordmorårsverk, hvorav 2,3 i kommunene. 

Fødestua i Midt-Troms 7 jordmorårsverk, hvorav 1,6 i kommunene. 

Narvik 7,75 jordmorårsverk, hvorav 1,1 i kommunene. 

Harstad 12,5 jordmorårsverk, hvorav 1,5 i kommunene. 

Tromsø 33,65 jordmorårsverk, hvorav 2,9 i kommunene. 
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Rammeverket presiserer at alle kvinner bør ha en jordmor hos seg i aktiv fase av fødselen. Dette 

tilsier økt bemanning av jordmødre, kanskje særlig i Tromsø., men samlet vil et slikt krav føre til økt 

jordmorbehov generelt. Det skal være slik at det er ”tid til faglig fordypning, kvalitetsarbeid i 

avdelingen, opplæring av kolleger”. Videre: ”En jordmor må ha ansvaret for fagutviklingen”. Dette er 

krav som ikke imøtekommes med dagens bemanning, kanskje spesielt i Tromsø, hvor det i tillegg skal 

være plass til undervisning av medisiner- og jordmorstudenter.  

Anestesi- og operasjonspersonell 

Kvinneklinikken i Tromsø oppfyller de foreslåtte krav. Harstad og Narvik oppfyller i hovedsak kravene 

som presisert i rammeverket, men det er usikkert om katastrofekeisersnitt kan utføres innen 15 min. 

Dette vil kreve at anestesilege og operasjonssykepleier rutinemessig tilkalles sammen med gynekolog 

i alle situasjoner der det kan bli aktuelt med operativ forløsning. (Personell i hjemmevakt kan 

vanskelig pålegges raskere responstid enn 30 min). Verken Harstad eller Narvik har barnelege. 

Resuscitering av syke nyfødte utføres av jordmor og anestesipersonell. Det må derfor finnes en plan 

for opplæring og trening av disse slik at dette fungerer også i perioder med høy vikarbruk. 

 

Seleksjonskriterier 

Disse finnes og er implementert i UNN. De nye kravene kan føre til mindre endringer i lokale 

seleksjonskriterier, men dette er uproblematisk 

Pediatritjenesten 

Barnelege finnes bare ved UNN -Tromsø. Fødestua i Midt-Troms må omorganisere slik at friske 

nyfødte undersøkes av et fåtall leger med interesse for faget.  Dette kan gjøres ved å inngå avtale 

med fastleger lokalt som allerede har tilknytning til UNN via andre avtaler. Dagens ordning, der 

denne undersøkelsen foretas av veiledet turnuskandidat, er utilfredsstillende. Det må videre påses at 

nyfødte v/UNN-Tromsø er undersøkt før evt. tidlig utreise selv om dette ikke erstatter undersøkelse 

tredje dag. For øvrig foregår undersøkelse av friske nyfødte på en tilfredsstillende måte ved UNNs 

fødeinstitusjoner. Harstad har i tillegg ambulerende barnelege fra Tromsø. 

Neonatalservice fungerer i hovedsak godt, men det er problematisk at nyfødt-intensivavdeling flere 

ganger årlig stenges av kapasitetshensyn. Det må utredes om UNN-Tromsø har en nyfødt-

intensivkapasitet som står i forhold til behovet, men det kan se ut til at denne uansett må styrkes. 

 

Følgetjeneste 

Mange fødende i UNNs opptaksområde bor innen 1.5 times reisetid til fødested. De største 

avstandene finnes i Nord-Troms. Følgetjenesten i Nord-Troms ivaretas i dag av jordmødre tilknyttet 

Fødestua Sonjatun, og dette har gjennom mange år vist seg som en robust ordning. Følgetjeneste i 

deler av Midt-Troms og Senja ivaretas av jordmødre fra Fødestua i Midt-Troms, dette har også 

fungert godt. Disse ordningene må videreføres. Det gjenstår da for UNN å etablere forpliktende 

samarbeidsavtaler med kommunehelsetjenesten i de kommuner som ikke omfattes av 

95



 6 

fødestuesamarbeidet. Vi antar at UNN ikke er det eneste foretak i denne situasjonen, og at regionalt 

helseforetak legger føringer for denne prosessen. Først når behovet er kartlagt, kan interkommunale 

løsninger vurderes. Det er sannsynlig at dette vil gi behov for styrking av kommunejordmortjenesten 

i noen kommuner. Vi deler den regionale arbeidsgruppens oppfatning av at jordmor sannsynligvis er 

best egnet til å vurdere transportbehovet. Imidlertid kan vi ikke lage krav som medfører at 

vakthavende lege ikke kan foreta denne vurderingen hvis jordmor ikke er tilgjengelig. 

 

Implementering i foretaket 

Det må legges til rette for bedre elektronisk kommunikasjon mellom kommunejordmødre, fastleger 

og spesialisthelsetjeneste i lokalt helseforetak utover det som gjelder enkeltpasienter og som 

ivaretas av elektronisk pasientjournal.  Noe foreligger, men er lite kjent og brukes lite, et klart tegn på 

at det ikke er godt nok. Et optimalt samarbeid mellom kommunehelsetjeneste og 

spesialisthelsetjeneste krever IKT-løsninger som ikke lar seg gjennomføre av personvernhensyn. Igjen 

er det slik at UNN neppe er alene om dette problemet, og det må kartlegges hvordan andre foretak 

har løst dette. IKT-avdelingen er en sentral medspiller her.  

De foreslåtte kvalitetskrav vil føre til økt bemanningsbehov flere steder, og rekruttering (både av 

leger og jordmødre) kan bli et sårbart punkt. Det er derfor nødvendig å se på fødselsomsorgens 

struktur. Vi har diskutert følgende alternativer og vektlagt både kvalitetskrav og geografiske hensyn: 

1) Alle fødeinstitusjoner beholdes, men styrkes for å møte kvalitetskravene. Dette medfører 

en styrkning av jordmorbemanningen i alle institusjonene. Det medfører også at 

gynekologdekningen i Harstad og Narvik styrkes betydelig. I Et trygt fødetilbud anføres det 

”tilkallingstid for gynekologer på maksimalt 20 minutter”. Dersom dette kravet blir stående 

kan det kreve omlegging til tilstedevaktordning også ved fødeavdelingene. Det vil også være 

nødvendig med oppgradering av anestesi- og operasjonsstueberedskap både i Harstad og 

Narvik. Denne modellen er minst krevende i forhold til ledsager-/følgetjeneste. 

 

2) Det gjøres endringer i nåværende fødestuestruktur.  Ut fra antall fødsler er det en mulig 

løsning å endre fødetilbudet ved Sonjatun slik at fødsler ikke lenger planlegges dit. Flertallet 

av kvinner i Nord-Troms føder i dag ved UNN-Tromsø. En slik endring vil derfor ikke gi et 

særlig større behov for følgetjeneste. Dette alternativet vil kunne gi et økt behov for 

ambulansetjeneste (inkl. luftambulansetjeneste). 

 

3) Det gjøres endring i nåværende fødeavdelingsstruktur. Rekruttering av det nødvendige 

antall gynekologer må antas å være vanskelig. I prinsippet kan to endringer være mulige:  

 

a) Én fødeavdeling fjernes helt, og den gjenværende overtar alle funksjoner fra denne.  

 

b) Alternativt kan én fødeavdeling omgjøres til fødestue og én avdeling beholdes. Dersom alle 

legehjemler overføres fra en avdeling til en annen, vil sistnevnte være bemannet i henhold til 

kvalitetskravene.  Det vil også være mulig å beholde poliklinisk gynekologi på det stedet som 
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mister sin fødeavdeling. Jordmorsituasjonen er noe mindre avklart, men behovet kan komme 

til å øke ved begge de berørte steder. 

 

4) Endring i både fødestuestruktur og fødeavdelingsstruktur.  Dette vil i praksis innebære at 

det gjennomføres tiltak som skissert i punkt 2 og 3 over. 

 

Det synes ikke fornuftig eller realiserbart at 8 spesialister (+LIS) på to sykehus skal dekke et antall 

selekterte fødsler (lav til middels risiko) som er under halvparten av det samme antall spesialister 

dekker i Tromsø (inkl. alle med høy risiko) (Alternativ 1).  

Vi mener også at alternativ 3a vanskelig lar seg gjennomføre. Det er her mulighet for flytting av 

ressurser fra den nedlagte til den gjenværende, men man kan ikke regne med at dette vil fungere 

fullt ut. Det vil også bli store avstander for en del fødende i Hålogalandsområdet med utfordringer 

for følgetjenesten. 

Vi mener at alternativ 2, 3b og 4 er gjennomførbare. For alternativ 2 gjelder: Behovet for jordmødre i 

Nord-Troms vil sannsynligvis ikke bli mindre (følgetjeneste, beredskap og svangerskapskontroller), 

men vaktordninger kan endres noe. Nedleggelse av fødetilbudet vil kunne gi dårligere forhold for 

rekruttering av jordmødre til Nord-Troms.  For alternativ 3b gjelder: Den avdeling som omgjøres til 

fødestue, vil anslagsvis ha et fødselstall på ca 40 % av det opprinnelige. Samtidig vil behovet for 

jordmorledsager øke. Den avdeling som beholdes, vil få økt antall fødende og trenger styrket 

bemanning (også innenfor anestesi/operasjon, men det vil kun gjelde ett sykehus). Det vil 

kunne gi rom for flere LIS, noe som må antas være rekrutteringsmessig gunstig. Større volum 

og fagmiljø vil også kunne virke positivt på rekruttering av både spesialister og LIS. Disse 

betraktningene gjelder også alternativ 4. 

 

Regionalt helseforetak må velge hvilke endringer som skal foretas for å møte 

kvalitetskravene. Når dette er gjort, kan lokale helseforetak starte arbeidet med praktisk 

organisering av tjenestetilbudet. Helhetlig omsorg og ansvar for følgetjeneste vil også kreve 

forvaltningsmessige ressurser som må forankres i klinikkstrukturen. 

 

Dissens: 

Hanne Johansen og Vivi-Ann Johnsen anfører: 

DMS Nord-Troms ønsker å opprettholde fødestuens tilbud i nåværende form for fortsatt å gi 

et samlet tilbud innen den desentraliserte fødselsomsorgen. Begrunnelsen er at fødestuen 

ligger tre timer unna UNN-Tromsø (noe som for noen brukere medfører 4-5 timers reisevei), 

og derfor må ha en god akuttberedskap. Det å beholde og rekruttere jordmødre kan bli 

vanskeligere ved en eventuell nedgradering av dagens tilbud i forhold til kontinuitet og 

kvalitet. For å oppfylle kravene ber vi om at nåværende 30 % stilling for jordmor økes til 100 

%, slik at det til sammen blir seks hele stillinger. Med seks stillinger skal hospitering ved 

større institusjoner og følgetjeneste kunne ivaretas. 

 

Tromsø 01.11.10 

For arbeidsgruppen 

Martin Grønberg    
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1 Innledning 
Regjeringen har pålagt de regionale helseforetakene å utarbeide en flerårig, helhetlig og lokalt 
tilpasset plan for fødetilbudet i regionen, en plan som også skal omfatte svangerskaps- og 
fødselsomsorgen. Til grunn for dette ligger St. meld. nr. 12 «En gledelig begivenhet» og 
Helsedirektoratets rapport «Et trygt fødetilbud» som bl.a. definerer nasjonale kvalitetskrav til 
fødeinstitusjoner og som fastholder de 3 nivåene med fødestuer, fødeavdelinger og 
kvinneklinikker. Man forutsetter at de fødende skal sikres et desentralisert, differensiert og 
forutsigbart fødetilbud.  
 
Helse Nord ba i brev av 24.august 2010 om at det ble opprettet lokale prosjektgrupper i hvert 
helseforetak. Gruppen ble bedt om å utarbeide egen plan basert på standarder utarbeidet av 
regional gruppe. I de lokale prosjektgruppene skulle brukermedvirkning og samarbeid med 
kommunene i opptaksområdet vektlegges sterkt.  
 
Lokal gruppe har søkt å imøtekomme oppdraget ved å konsekvensutrede ulike scenarioer i 
foretaket. I tillegg er det gjort kartlegginger av muligheter og konsekvenser ved 
implementering av de nye kvalitetskrav, som er foreslått i rapporten ”Et trygt fødetilbud” 
 
 
 
 
Prosjektgruppa har bestått av følgende medlemmer: 
 
Morten Bain, kommuneoverlege Vågan 
Kristin Elsbak, kommunejordmor Steigen 
Turid Høyersten Holm, bruker-representant 
Hanne Wika, enhetsleder Bodø 
Kristen-Olav Lind, avdelingsoverlege Vesterålen 
May Vollnes Johansen, enhetsleder Lofoten 
Britt Aina Sundbø, enhetsleder Vesterålen 
Monica Torbergsen, Tillitsvalgt jordmødre, representerer både DNJ og Sykepleierforbundet 
Nina Jamissen, Klinikksjef kvinne/barn 
Bjørn Holdø, avdelingsoverlege Bodø, leder 
Miriam Hudecova,  avd.overlege Lofoten 
 
Ingebjørg Fagerli, seksjonsoverlege, Bodø har bistått gruppa under utarbeidelsen av kapitlet 
om pediatritjenesten. 
 
Kjell Børge Freiberg, ordfører Hadsel kommune, ble oppnevnt som medlem av gruppa, men 
har ikke vært på noen av møtene. 
 
Gruppa har hatt 4 heldagsmøter den 30. sept., 11., 12. og 25. okt. 2010. 
Til grunn for sitt arbeid har den hatt rammeverk fra regional gruppe, og rapporten er i 
hovedsak disponert på samme måte som det. 

 
 

100



2 Sammendrag 
Gruppa har gitt en detaljert beskrivelse av dagens situasjon i NLSH sine fødeenheter og i 
kommunene i nedslagsfeltet. 
 
I forhold til implementering av kvalitetskravene ser vi mange og store utfordringer. For de 
fødende, deres familier og de som arbeider i svangerskapsomsorgen vil endringene bli 
merkbare. 
 
I kommunene vil det være store utfordringer knyttet til etablering av følgetjeneste ved 
jordmor i alle kommuner i regionen da det vil kreve mange nye årsverk, og i områder med 
spredt bosetting kan arbeidsoppgavene bli for få i forhold til det antall årsverk man trenger for 
å kunne sikre akseptable vaktordninger ut fra dagens og fremtidens krav. Det kan også synes 
vanskelig å se for seg hvordan man skal sikre følgetjeneste i henhold til kvalitetskrav i de 
områdene med mest spredt bosetting. Interkommunalt samarbeid vil uansett være nødvendig. 
 
Ved fødeinstitusjonene vil det også bli behov for flere jordmødre p.g.a. skjerpet krav om 
tilstedeværelse under aktiv fødsel. 
 
Seleksjonskriteriene blir skjerpet, spesielt vil andelen fødende som må selekteres fra de små 
fødeavdelingene uten barneavdeling opp til høyere nivå øke betydelig. Dette betyr igjen at 
antall kvinner som må reise langt fra hjemstedet for å føde vil øke vesentlig. Men hensikten er 
at flest mulig fødende skal befinne seg på fødeinstitusjon med riktig kompetanse og 
beredskapsgrad i forhold til den fødendes risikofaktorer. 
 
Å rekruttere gynekologer vil bli en minst like stor utfordring i årene som kommer som det er i 
dag, ikke minst i Nord-Norge. Dette betyr at skjerpede krav til bemanning og vaktberedskap 
ved fødeavdelinger og kvinneklinikker, vil måtte tvinge igjennom en reduksjon i antall 
fødeavdelinger i vår landsdel, spesielt når man tar i betraktning de krav som stilles i dag til 
akseptable vaktordninger. Nedleggelse eller omgjøring av enkelte fødeavdelinger til fødestuer 
blir umulig å unngå. 
 
Videre drift av Bodø som kvinneklinikk byr på store utfordringer, og det vil ikke være mulig 
med dagens bemanning oppfylle rapportens kvalitetskrav. På den andre siden har 
nedgradering til fødeavdeling store konsekvenser for fødende kvinner i hele Nordland idet et 
stort antall vil måtte reise ut av fylket for å føde, og det vil ikke være mulig å drive videre 
nyfødtintensivavdelingen slik vi kjenner den i dag. Følgelig vil en evt. nedgradering ha 
ringvirkninger på regionalt plan. 
 
Heller ikke Stokmarknes oppfyller kvalitetskravene i forhold til gynekologbemanning og 
responstid for katastrofekeisersnitt. På den andre siden kan det synes vanskelig å se for seg et 
så stort geografisk område som Lofoten og Vesterålen med en fødepopulasjon på 500-550 per 
år og en befolkning på 55.000 uten egen fødeavdeling og uten lokalt gynekologitilbud med 
egne gynekologer. 
 
Fødeenheten i Lofoten i form av «modifisert fødeavdeling» eller «forsterket fødestue» er et 
lokalt utformet fødetilbud begrunnet i geografi og gynekologbemanning, og driftsformen er 
ikke hjemlet i noen sentral forskrift. Denne vil heller ikke sin nåværende form kunne oppfylle 
rapportens kvalitetskrav. Både Helsedirektoratets rapport, Norsk Gynekologisk Forening og 
Helse Nord sin regionale gruppe anbefaler denne typen fødetilbud avviklet. På den andre 
siden er det et sterkt lokalt ønske om å opprettholde dagens driftsform, og en nedgradering 
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eller nedleggelse av fødeenheten Lofoten vil ha store ringvirkninger i forhold til 
gynekologitilbudet slik det er i dag og antall fødende i Lofoten som ikke kan føde lokalt. 
 
Gruppas brukerrepresentant vektlegger det store antall fødende som etter nye retningslinjer vil 
måtte reise lengre vekk fra hjemplassen for å føde, og at dette vil kunne oppfattes som et 
tilbakeskritt i forhold til dagens situasjon. Spesielt påpekes det negative for familiene ved at 
mange flere enn i dag må oppholde seg langt fra hjemmet nær planlagt fødested i påvente av 
fødsel.  
 
Brukerrepresentanten ser helst at dagens struktur på fødeinstitusjonene i NLSH opprettholdes. 
 
Faglige krav til barselsomsorgen er under utarbeidelse. I påvente av disse har gruppen valgt å 
ikke behandle barselomsorgen i denne rapporten.  
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3 Kompetansekrav 
Kravene i rapporten ” Et trygd fødetilbud” omfatter kompetansebygging og -vedlikehold i 
fødeinstitusjoner både når det gjelder organisering og samarbeid, men også innholdet i 
kompetansebyggende tiltak. 
 
Følgende områder ønskes belyst nærmere da de kan by på spesielle utfordringer for 
organiseringen. 
 
Ansvarsforhold 
Jordmødre på fødestuen kan være ansatt både i kommunen, og kommunen kan kjøpe 
jordmortjenester av helseforetaket i delt stilling mellom kommune og HF (Helsedirektoratet, 
2010) 
 
Kravspesifikasjon: 
Det er viktig at dette ikke tilslører ansvarsforholdene, og arbeidsgruppen mener derfor at 
jordmødrene bør være ansatt primært hos en arbeidsgiver og fortrinnsvis den som har det 
formelle ansvaret for driften av fødestuen (Helsedirektoratet, 2010). 
 
Mandat til den lokale gruppen 

 kartlegge situasjonen i foretakets egne fødestuer 
 presentere alternative forslag til organisering som sikrer klare ansvarsforhold 
og ivaretakelse av oppgaver både i primær- og spesialisthelsetjeneste 
 ta stilling til hvor jordmødre som jobber på fødestuer skal være ansatt 
 ta hensyn til at svangerskaps- og fødselsomsorgen skal være differensiert og at 
svangerskapsomsorgen skal være forankret i kommunene 

 
3.1Dagens situasjon i eget foretak 
Det er per i dag 2 fødestuer. 
I Steigen er det en fødestue lokalisert i Steigentunet. Den er kommunalt drevet, og  
jordmødrene er ansatt i kommunen. Antall fødsler har i mange år vært lavt. Ordinær 
fødestuedrift planlegges avviklet, men det vil legges til rette muligheter for «nødfødsler».  
 
Jordmødrene vil fortsette å utføre vanlige kommunale jordmortjenester med 
svangerskapsomsorg og følgetjeneste. 
 
I Lofoten er det i dag en «forsterket fødestue» i sykehuset der alle er tilsatt i helseforetaket. 
Det er inngått avtaler om salg av jordmortjenester fra HF til alle Lofot-kommunene unntatt 
Vågan. Denne ordningen fungerer meget tilfredsstillende og bidrar til kontinuitet for den 
gravide. Det er gruppas oppfatning at dagens modell sikrer en differensiert fødselsomsorg, en 
god samhandling mellom kommuner og HF og kontinuitet for den gravide. 
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Kurs, trening, hospitering 
 
Marginal bemanning kan i de enkelte fødeinstitusjoner være en begrensing i forhold til både 
kurs, trening, hospitering. 
 
Kravspesifikasjon: 
Det må eksistere en forpliktende plan for vedlikehold av kompetanse, herunder også tilbud om 
videre/etterutdanningsplan for fødestuens ansatte, også når det gjelder hospitering og arbeid 
ved større fødeinstitusjoner, også innen eget helseforetak (Helsedirektoratet, 2010). 
 
Hospitering for jordmødre og leger, obligatorisk for de som arbeider på mindre 
fødeavdelinger. Hospiteringen skal gi mengdetrening og kompetanseheving 
(Helsedirektoratet, 2010). 
 
Obligatorisk praktisk trening og teoretisk gjennomgang av akutte situasjoner på 
fødeavdelingen (blødninger, vanskelig skulderforløsning, operative forløsninger, 
gjenopplivning osv.) minimum to ganger per år. Oppmøte loggføres (Helsedirektoratet, 2010). 
 
Mandat til den lokale gruppen 

 Er bemanningen tilfredsstillende for å ivareta ovennevnte krav? 
 Kartlegge situasjonen når det gjelder dagens status mtp. kurs trening og 

hospitering 
 Hva kreves for å oppfylle kvalitetskrav når det gjelder kurs, hospitering og 

rescuscitering for alle yrkesgrupper på henholdsvis fødestue, fødeavdeling og 
kvinneklinikk? Hvordan kan man løse problemet med kurs, hospitering, 
rescuscitering lokalt? 

 Trenger man hjelp fra foretaket, regionalt foretak? 
 Avtale med andre foretak? 
 Først hospitering, så rotasjon/utveksling mellom enhetene i eget foretak og i 

Helse Nord, hvordan kan man få dette til? 
 

Dagens status 
Generelt for alle enheter gjelder at bemanningen ikke er tilfredsstillende til å ivareta 
ovennevnte kvalitetskrav. 
 
Bodø har etablerte rutiner for gjennomføring av akuttkurs i fødselshjelp og resuscitering av 
nyfødte. 
 
Vesterålen har akutt-trening i fødselshjelp 2 ganger per år, det samme gjelder trening i 
resuscitering av nyfødte. Etter at Vesterålen og Lofoten kom i samme foretak har flere kurs 
vært felles.  Praktisk trening gjennomføres med ulike stasjoner med hver sine ressurspersoner. 
Det er også etablert ordning med 2 uker hospitering per år for 2 jordmødre. 
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Etter etablering av Kvinne/Barn-klinikk er det utarbeidet prosedyrer for kursing med krav om 
dokumentasjon. 
 
Lofoten. Det foreligger planer for hospitering og rotering, men hospitering har vært 
vanskelig å gjennomføre p.g.a. dårlig bemanning. 
 
Trening i henhold til krav gjennomføres 2 ganger per år fra 2009 delvis i samarbeid med 
Vesterålen, jfr. over. Det dreier seg om praktisk akutt-kurs i fødselshjelp og kursing i 
resuscitering av nyfødte. Det er også kursing med sertifisering i bruk av medisin-teknisk 
utstyr. Det er utarbeidet prosedyrer for gjennomføring og dokumentasjon, jfr. over. 
 

Kommunejordmødre 
Steigen har interne rutiner godkjent av systemansvarlig og kommunen som omfatter kravene. 
Per i dag er det en avtale om hospitering minst x 1 per år. Hospitering bør gjennomføres der 
utbyttet er størst og ikke nødvendigvis innen foretaket. Det er viktig at etablerte ordninger 
videreføres. 

 
Forhold av betydning for kompetansebygging 

 Utarbeiding av planer og kravspesifikasjon for kursing og hospitering. Bl.a. bør 
hospitering være et krav og ikke et tilbud, og det må være krav om innhold i 
hospiteringen, f.eks. gjennomgang av medisin-teknisk utstyr, opplæring på nyfødt-
intensiv og deltakelse på kasuistikkmøter. 

 Bedre grunnbemanning er en forutsetning for å klare målsetting om 1 uke hospitering 
per jordmor per år. 

 Kulturbygging og hospitering henger sammen. Samtidig som det er en utfordring for 
HF å klare å ta i mot alle hospitanter, er det åpenbart at hospitering internt i foretaket 
er viktig for kulturbygging, og omvendt. 

 Eget budsjett er nødvendig for å klare kravene til hospitering idet det spesielt for de 
små enhetene er nødvendig med en del innleie av vikarer, som er kostbart. 

 
 
Kompetanseheving i primærhelsetjenesten 

En spesiell utfordring i svangerskaps- og fødselsomsorgen er at svangerskapsomsorgen er 
organisert i primærhelsetjenesten, mens fødselsomsorgen er en del av 
spesialisthelsetjenesten. Dette stiller store krav til kommunikasjon og samarbeid. 
 
Kravspesifikasjon: 
 

De regionale helseforetakene bør tilby regelmessige felles emnekurs til fastleger, helsesøster, 
fysioterapeuter og jordmødre med tema innen svangerskaps -, fødsels – og barselomsorg. 
Faste arenaer og møteplasser i kommune – og spesialisthelsetjenesten bør utvikles for faglig 
utveksling (Helsedirektoratet, 2010). 

 
Faste møteplasser minst to ganger årlig for fastleger og jordmødre i svangerskapsomsorgen. 
Dette kan være i forbindelse med møter i regi av helseforetakene (Helsedirektoratet, 2010). 

 
 

Mandat til den lokale gruppen 
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 Hvordan kan man bedre kommunikasjon innen HFet og mellom primærhelsetjeneste 
og spesialisthelsetjeneste? Hvordan kan man lage formelle møteplasser? 

 Rapporten bør si noe om videre og etterutdanning av allmennlegene og kommunale 
jordmødre. Regionale kurs? Hvordan kan dette gjennomføres? 

 
Gruppa foreslår at det arrangeres årlige kurs i svangerskapsomsorg for kommuneleger og-
jordmødre. For å gjøre kursene attraktive for kommuneleger må de være godkjent av Den 
Norske Legeforening som emnekurs. Aktører som bør samarbeide om slike kurs bør være 
legeforeningens lokale kurskomite, perinatalutvalget samt helseforetaket. 
 
Helseforetaket bør også invitere til jevnlige samarbeidsmøter for HF og 
kommunehelsetjeneste. Et slikt forum vil bidra til å bedre samhandling, samarbeid og 
kommunikasjon mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. I Lofoten er et slikt 
forum allerede etablert, og erfaringsmessig er det god oppslutning om disse møtene både fra 
leger i sykehus og kommuner. Praksiskonsulenten bør være en sentral aktør i forhold til dette 
møteforumet. 
 
Det må være øremerkede budsjetter for kurs, hospitering og andre tiltak for 
kompetansebygging samt for samhandling mellom HF og kommuner da stram økonomi 
gjerne fører til nedprioritering av kostnader knyttet fagutvikling og samarbeid. 
  

3 Bemanning 
3.1Gynekologer 
Målet er å lage større og bærekraftige fagmiljøer som sikrer et godt fødetilbud også i 
fremtiden. 
 
Kravspesifikasjon: 
Ved kvinneklinikkene må det stilles krav til døgnkontinuerlig tilstedevakt av spesialist i 
fødselshjelp. Forvakt samt gynekologspesialist i bakvakt, skal ha tilstedevakt  
(Helsedirektoratet, 2010)). 
 
Fast ansatte spesialister må utgjøre hoveddelen av bemanningen ved fødeavdelinger 
• Korttidsvikarer er en nødløsning for kun kortere perioder 
• Ved vikarbruk bør det benyttes faste vikarer 
• Faste vikarer må forpliktes til å delta i regionale og nasjonale fagfora. 
Avdelingen må ha minst fire spesialister i fødselshjelp /gynekologi og man bør tilstrebe seks 
spesialister. 
Fødeavdelinger skal som et minimum ha ansatt gynekologspesialister i firedelt vakt og 
tilstrebe seksdelt vakt. 
Vakthavende gynekologspesialist må være tilstede i avdelingen ved risikofødsler (for eksempel 
situasjoner som krever overvåking med CTG og der mors tilstand krever skjerpet overvåking). 
Et bærekraftig fagmiljø ved en fødeavdeling vil kunne medføre en overbemanning i forhold til 
pasientgrunnlaget. Noe av denne overbemanningen er nødvendig for å ivareta krav om 
hospitering, og kan også sikre mulighet for forskningsaktivitet (Helsedirektoratet, 2010) 
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Mandat til den lokale gruppen 
 Se på hvordan man kan skape attraktive, bærekraftige fagmiljøer som gjør at man 

rekrutterer, og at man er i stand til å sikre etterveksten i fagmiljøet 
 Lage forslag til organisering med minimum 4 fast ansatte gynekologer i 100 % 

stilling. Målet er at alle fødeavdelinger skal ha LISer 
 Utfordringene i forhold til bemanning: 

o Rekruttering 
o Bemanning 
o Utdanning 
o Krav til tilstedevakt av gynekolog på kvinneklinikk 
o Krav til tilstedeværelse av gynekolog ved risikofødsler på fødeavdelinger 

 Ta stilling til spesielle behov i forhold til geografi og spredt befolkning 
 Ta stilling til økt behov for ressurser på de store avdelingene 
 Ta hensyn til at spesialistene i de lokale sykehusene har sin hovedoppgave i 

gynekologien og ikke i obstetrikk 
 Krav til utstyr, volum og kompetanse 

 

Bodø 
Det er 2 scenarioer i Bodø, enten videre drift som kvinneklinikk eller nedgradering til 
fødeavdeling med barneavdeling 

 
Kvinneklinikk 

 Dagens situasjon er 7 overleger og 6 LISer (lege i spesialisering). En nyopprettet 
overlegestilling er under utlysning. 6 av overlegene har bakvakt i hjemmet mens 1 går 
7-delt primærvakt sammen med LISene. Utrykningstid for bakvakt er 10-12 minutter, 
og en av overlegene har p.g.a. lang avstand til sykehuset vakt på hybel nær sykehuset. 
Med denne vaktordningen er det mulig å påbegynne et katastrofekeisersnitt på ca. 15-
20 minutter hvis situasjonen er slik at bakvakt er hjemme og beslutning tas over 
telefon. Responstiden vil være kortere hvis overlege er på huset eller hvis primærvakt 
er så erfaren at han/hun kan påbegynne keisersnittet på egen hånd (ca. 10 minutter). 
Det er også vanlig praksis at bakvakt oppholder seg på huset hvis det er spesielle 
situasjoner som krever høy beredskap, noe avhengig av hvor erfaren LIS som har 
primærvakt. 

 Implementering av kvalitetskrav i form av spesialist i tilstedevakt betyr at avdelingen 
må styrkes med antall gynekologhjemler til 12. Døgnkontinuerlig tilstedevakt på 
kveld, natt og helg vil alene kreve 4 årsverk. Et bærekraftig fagmiljø med tilstedevakt 
av spesialist må ha så mange spesialister for å kunne ha en lovlig og akseptabel 
vaktordning. Man må også ta høyde for at ikke alle avdelingens overleger deltar i 
vaktordningen, for eksempel p.g.a. alder, helsemessige årsaker m.v. 

 For å kunne sikre etterveksten må vi ha minst det antall hjemler for LIS som vi har 
idag, dvs. 6. Dog er døgnkontinuerlig tilstedevakt i primærsjikt med bare 6 LISer ikke 
mulig, det vil kreve minst 8. 

 Gruppen mener at tilstedevakt for både forvakt og bakvakt ved en avdeling med 
dagens fødselstall på 1000-1100 per år, kan synes noe overdimensjonert. Vi mener at 
hvis avdelingen får flere spesialister, kan noen av disse gå primærvakt, og de 
vaktdøgnene kan overlege i bakvakt ha hjemmevakt. Det samme bør kunne være 
tilfellet hvis primærvakt er en erfaren LIS som er kompetent til å påbegynne 
katastrofekeisersnitt på egen hånd. 
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 Gruppen mener likevel at eksisterende vaktordning med spesialist i hjemmevakt kan 
videreføres forutsatt at avstanden til sykehuset ikke er større enn at keisersnitt kan 
påbegynnes innen 15-20 min. fra beslutning om keisersnitt er tatt, dette med tanke på 
de situasjoner der en katastrofekeisersnitt-situasjon oppstår helt plutselig og uventet 
mens bakvakt er hjemme og beslutning må tas over telefon. Dog vil denne type 
situasjoner inntre sjeldnere ved implementering av kvalitetskrav som går på økt 
tilstedeværelse av spesialist ved risikofødsler. Likevel bør man vurdere dagens 
vaktordning og evt. innføre tilstedevakt for bakvakt når man har LIS i forvakt som 
ikke kan påbegynne keisersnitt på egen hånd. 

 På sikt må man likevel ta høyde for at tilstedvaktordning for overlege blir mer aktuell 
p.g.a. implementering av kvalitetskrav i forhold til økt tilstedeværelse av spesialist ved 
risikofødsler, responstid ved katastrofekeisersnitt ved uerfaren primærvakt og høyere 
fødselstall i Bodø. Dette forutsetter imidlertid en styrking av bemanning som nevnt 
over. 

 Utfordringer i forhold til rekruttering: På sikt anbefaler gruppen at eksisterende 
hjemler for avtalespesialister i gynekologi i Bodø ved ledighet konverteres til 
overlegehjemler ved sykehuset for å klare kravet til økt bemanning pga kravet om 
tilstedevakt. Utover dette anbefaler gruppen at avd. omgjør 2 eksisterende 
overlegehjemler til h.h.v. seksjonsoverlege i fødselshjelp og gynekologi for å styrke 
det faglige nivået. 

 Forhold vedr. geografi: Gruppen mener det er viktig av geografiske hensyn at man har 
kvinneklinikk både i Tromsø og Bodø da man ved evt. nedgradering av Bodø til 
fødeavd. vil få et stort antall fødende fra Nordland (utenom Narvikområdet) som må 
dra til Tromsø eller Trondheim for forløsning. Dette også av hensyn til rekruttering av 
pasienter til nyfødtintensivavdelingen i Bodø idet det er vanskelig å se for seg at denne 
avd. kan driftes slik vi kjenner den i dag kun med fødeavdeling i Bodø. Man ser også 
for seg at sentralisering av forløsninger til Tromsø også vil måtte føre til sentralisering 
av oppfølgning av risikofødende, for eksempel diabetikere, vekstretardasjon m.v. 

 Forskning/fagutvikling: Det vil være i tråd med etablering av undervisning av 6. års 
legestudenter fra Univ. i Tromsø at fagmiljøet i Bodø styrkes som skissert over idet 
man finner det vanskelig å se at en nedgradering til fødeavdeling både 
bemanningsmessig og faglig vil kunne være forenlig med den universitetsfunksjonen 
man nå holder på å få på plass, både hva angår undervisning og forskning. 

 
Fødeavdeling 

 
 Nedgradering til fødeavdeling i Bodø betyr at fødende fra Nordland som i dag føder i 

Bodø og som trenger forløsning ved kvinneklinikk, må selekteres til kvinneklinikk i 
Trondheim eller Tromsø. Hvor mange fødende dette dreier seg om, er uvisst, men man 
bør ta høyde for at andelen med nye skjerpede seleksjonskriterier kan ligge på ca. 15 
% av de fødende, og ut fra et fødselstall i Nordland (unntatt Narvik-området) på ca. 
2.200, kan det dreie seg om ca. 330 per år. Fødselstallet i Bodø vil følgelig reduseres 
tilsvarende. 

 En seleksjon av ”tunge” risikofødende vekk fra Bodø vil bety at vi ikke kan rekruttere 
pasienter til nyfødtintensivavdelingen slik som nå, og det vil ikke være mulig å 
opprettholde driften av denne avdelingen slik som vi kjenner den i dag. 

 Spesialistutdanning: Grunnlaget for spesialistutdanningen og antall LISer vil ikke 
kunne være slik som nå, og vi kan ikke bidra til utdanning av nye gynekologer slik 
som nå. 
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 En reduksjon av tjenestetilbudet og det faglige nivået i Bodø vil også både på kortere 
og lengre sikt gjøre det vanskeligere å rekruttere nye spesialister til Bodø. 

 
 

Stokmarknes 
 
Fødeavdeling 

 Dagens situasjon er 2 faste gynekologer kombinert med vikarinnleie. Implementering 
av kvalitetskrav betyr oppgradering til minst 4 gynekologer og LIS. Dette vil innebære 
en mer akseptabel vaktordning, mer normal arbeidstid, muligheter til hospitering, 
forskning og avvikling av overlegepermisjon. Hvis dagens gynekologitilbud i Lofoten 
ikke blir videreført, er flytting av hjemmel derfra til Vesterålen en mulighet, og hvis 
bemanningen på Stokmarknes blir minst 4 gynekologer, bør man etablere 
ambuleringsordning til Lofoten for poliklinikk og dagkirurgi. 

 Flere til å dele på oppgavene betyr også mindre mengdetrening og økt behov for 
hospitering ved større sykehus. 

 Tydelige signaler på at dagens driftsform skal videreføres er en forutsetning for å 
kunne rekruttere gynekologer til Stokmarknes i tillegg til andre tiltak (bolig, 
barnehage m.v.). 

 Det må utarbeides opplegg for veiledning av LIS med bl.a. internundervisning, og det 
siste bør kunne gjøres i samarbeid med Bodø. Søknad om godkjenning som 
utdanningsinstitusjon gr. II for spesialistutdanning i fødselshjelp og kvinnesykdommer 
er under utarbeiding. 

 
Fødestue 

 En evt. nedgradering til fødestue betyr at det er urealistisk å videreføre 
gynekologitilbudet i dagens form. Faste gynekologer vil være vanskelig å rekruttere, 
og den mest realistiske løsningen vil være at gynekologien helt eller delvis flyttes til 
andre sykehus (Bodø, Harstad), evt. kombinert med ambuleringsordninger for 
poliklinikk og dagkirurgi. 

 

Lofoten 
 Dagens driftsform med fast gynekolog betyr at det aller meste av både elektiv og akutt 

gynekologi håndteres lokalt. Gruppa mener imidlertid av nedgradering av fødetilbudet 
til fødestue eller nedleggelse gjør det vanskelig å rekruttere egen gynekolog til 
Lofoten. Gynekologien må derved flyttes helt eller delvis til andre sykehus 
(Stokmarknes, Bodø), evt. kombinert med ambuleringsordninger for poliklinikk og 
dagkirurgi. 

 Oppgradering til fødeavdeling vil kreve gynekologbemanning på 4, men gruppa anser 
en slik løsning som urealistisk. 

 
 
 
 
 
 

109



3.2Bemanning av jordmor/sykepleier 
 
Behovet for kompetanse må sees i forhold til de oppgaver virksomheten skal løse. Det vil 
derfor være forskjellig i de forskjellige typene fødeinstitusjoner (Helsedirektoratet, 2010). 
 
Kravspesifikasjon: 
Arbeidsgruppen mener av faglige kvalitetshensyn at alle kvinner i aktiv fødsel bør ha en 
jordmor hos seg så tidlig som mulig i aktiv fase og fram til fødselen. Både syke og friske 
kvinner skal prioriteres og få den hjelpen og støtten de har behov for i den fasen 
(Helsedirektoratet, 2010). 
 
Bemanningen i kvinneklinikkene må styrkes som følge av mer sentralisering av fødslene og 
økt kompleksitet i pasientgruppen (Helsedirektoratet, 2010). 
 
Bemanningen i kvinneklinikkene og fødeavdelingene må være tilstrekkelig for bedre 
å ivareta forsvarlig overvåking og behandling samt etterkomme kravet om tilstedeværende 
jordmor i aktiv fase av fødselen (Helsedirektoratet, 2010). 
 
Bemanningen for jordmødre må være slik at det er tid til faglig fordypning, 
kvalitetsarbeid i avdelingen, opplæring av kolleger (Helsedirektoratet, 2010). 
 
Antall årsverk for jordmødre må økes i takt med økte krav til dokumentasjon, 
overvåking, oppfølging under og etter fødsel. Jordmorstillinger bør være 
heltidsstillinger (Helsedirektoratet, 2010). 
 
…det er mulig at jordmødre kunne opprettholde sin kompetanse bedre ved å være to stykker 
under fødselen. Uansett bør en jordmor på fødestue ha mulighet til tilkalling av rask hjelp fra 
en bakvakt - jordmor (Helsedirektoratet, 2010). 
 
En jordmor må ha ansvaret for fagutviklingen (Helsedirektoratet, 2010). 
 
Mandat til den lokale gruppen 
 Ta stilling til økt behov for ressurser på de store avdelingene 
 Hvordan ivareta kravet om forsvarlig jordmorbemanning i henhold til kravet i 
rapporten ”Et trygd fødetilbud” 
 De lokale gruppene skal ta stilling til jordmor versus barnepleier og hvordan sikre 
kompetanse og utdanning 
 Hvordan forankre ansvar for fagutvikling i helseforetaket 
 Hvordan sikre rekruttering til primærhelsetjeneste og fødestuer 
 
 
Behovet for kompetanse må tilpasses det enkelte fødested i forhold til de oppgaver 
virksomheten skal løse, driftsform og evt. følgetjeneste. Generelt vil implementering av 
kvalitetskravene innebære styrking av jordmorbemanningen ved alle 3 fødeenheter i HFet. 
Samtidig må man ta høyde for at økt behov for jordmorkompetanse noen steder kan bety 
reduksjon i behov for barnepleiere. 
Likevel er gruppa klar på at barnepleiere er en yrkesgruppe det fortsatt vil være behov for, og 
at det er viktig at den må få sikret sin kompetanse og status gjennom formalisert utdanning og 
autorisasjon. 
 

110



Bodø 
Ved kvinneklinikken i Bodø er det henholdsvis to jordmødre på natt og tre på helg. Kravet om 
at fødekvinnen bør ha en jordmor tilstede under aktiv fødsel innebærer etablering av 
bakvaktsordning, noe som betyr at det må tilføres 1,5 årsverk. 
 
Skjerpede seleksjonskriterier kombinert med evt. endring i driftsform i deler av NLSH 
innebærer økt sentralisering av fødslene i Nordland til Bodø. I Bodø kan fødselstallet øke med 
rundt 250 per år hvis videre drift som kvinneklinikk. 
I en slik situasjon vil krav om forsvarlig overvåkning og behandling, krav til dokumentasjon 
og oppfølging under og etter fødsel innebære at avdelingen vil måtte styrkes med tils. 6 
årsverk for jordmor i tillegg til dagens bemanning. 
 
En evt. nedgradering til fødeavd. vil bety en vesentlig reduksjon i fødselstall, men 
implementering av kvalitetskrav i forhold til tilstedeværelse av jordmor under aktiv fødsel, vil 
likevel bety at bemanningen må økes med 3 årsverk i forhold til dagens bemanning. 
 

Vesterålen 
Her må det også p.g.a. kravet om jordmor tilstede under aktiv fødsel etableres 
bakvaktsordning på alle vakter hvor det i dag er to jordmødre på vakt. Behovet gjelder 
ubekvemme vakter og tilsvarer 90 % stilling. Videre vil kravet til hospitering og fagutvikling 
kreve ytterligere styrking av bemanningen. En evt. nedgradering av fødetilbudet i Lofoten vil 
bety en vesentlig økning av fødselstallet på Stokmarknes forutsatt videre drift som 
fødeavdeling, og til sammen mener gruppa at det er nødvendig å styrke bemanningen med 2-3 
årsverk. 
 

Lofoten 
Uansett driftsform i Lofoten (dagens driftsform, fødeavd. eller fødestue), vil det være 
nødvendig å styrke bemanningen med 2 årsverk for jordmor p.g.a. behov for følgetjeneste og 
krav om tilstedeværelse av jordmor under aktiv fødsel. Selv ved evt. nedgradering til ren 
fødestue og betydelig reduksjon i fødselstall, vil det likevel være behov for en 
minimumsbemanning som over p.g.a. implementering av ovennevnte kvalitetskrav. 
Oppgradering til fødeavdeling, som gruppa dog anser urealistisk, vil ikke kreve større 
jordmorbemanning enn de andre alternativene. 
 

Primærhelsetjenesten 
Det vil bli behov for vesentlig flere jordmorstillinger p.g.a. ledsagertjeneste. For å bedre 
rekrutteringssituasjonen i distriktene er det viktig med økning i stillingsbrøker samt 
interkommunalt samarbeid for å sikre akseptable og forsvarlige vaktordninger. Rekruttering til 
distriktene forutsetter god kvalitet på tjenesten, og dette oppnår man med god samhandling 
mellom nivåene og god kontinuitet i svangerskapsomsorgen. Faktorer av betydning vil være 
nært samarbeid mellom kommuner, HF og perinatalutvalg med tanke på faglig oppdatering i 
form av kursing og hospitering, og salg av jordmortjenester til kommunene i områder med 
fødestue som kontinuitetsfremmende tiltak. 
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3.2 Bemanning anestesipersonell/operasjonspersonell 
Anestesi og operasjonspersonell er en viktig del av fødetilbudet ved fødeavdelinger og 
kvinneklinikker og er involvert ved smertelindring, forløsning med keisersnitt, resuscitering 
av nyfødte og akutte situasjoner hos mor. 
 
Kravspesifikasjon: 
Vaktberedskap kvinneklinikk (Helsedirektoratet, 2010): 

 Anestesilege samt anestesisykepleier må ha tilstedevakt 
 Keisersnitt skal kunne utføres innen 15 minutter 
 Anestesipersonale skal være tilgjengelig ved gjenopplivning av nyfødte 

 
Vaktberedskap fødeavdeling (Helsedirektoratet, 2010): 

 Anestesipersonalet skal ha tilstedevakt 
 Anestesipersonalet har sammen med jordmor og gynekologspesialist ansvaret 
for 
 gjenopplivning av nyfødte 
 Anestesiavdelingen skal kunne tilby epidural under fødsel 
 Katastrofesnitt skal utføres innen 15 minutter 

 
Presisering av kravspesifikasjon fra regional gruppe: 
 
Anestesipersonal er at vagt begrep som kan tydes på forskjellige måter. Dette har skapt en del 
uro og usikkerhet. Inntil en avklaring på høyere nivå foreligger, likestilles begrepet 
”anestesipersonell” med anestesisykepleier. 
 
Krav til bemanning med operasjonssykepleier nevnes ikke eksplisitt i rapporten ”Faglige krav 
til fødeinstitusjoner”. Den regionale gruppen er enig i at operasjonssykepleier er en naturlig 
del av et team der man skulle kunne forløse med keisersnitt, og kommer derfor med følgende 
presisering av krav som skal implementeres i de lokale planene: 

 Fødeavdeling må ha operasjonssykepleier i døgnkontinuerlig 
vaktberedskap. 

 
Mandat til den lokale gruppen: 

 Ta stilling til hvordan kravene kan implementeres i Helseforetaket 
 Lag forslag til alternative løsninger for implementering av kravene og 
redegjøre for konsekvensene av de forskjellige alternativene 

 
 
 

Vaktberedskap kvinneklinikk (Bodø): 
Per i dag har operasjonssykepleiere, anestesisykepleiere og primærvakt anestesi tilstedevakt. 
Primærvakt anestesi er enten spesialist eller erfaren ass.lege som behersker intubasjon. 
Bakvakt anestesi er i hjemmevakt. 
 
Gruppa er av den oppfatning at beredskapen i Bodø tilfredsstiller beredskapskravene 
for kvinneklinikk hva angår anestesi- og operasjonspersonell. 
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Vaktberedskap fødeavdeling (Vesterålen): 
Dagens situasjon i Vesterålen er at både operasjons- og anestesisykepleier har hjemmevakt. 
Anestesilege har hvilende vakt i hybel på sykehusområdet. Antall katastrofekeisersnitt er 0-1 
per år. 
 
Gruppa oppfatter rapportens ”pkt. 10.1.1 Vaktberedskap på fødeavdeling” som uklart idet man 
sier at gynekolog i hjemmevakt skal kunne ha en responstid på inntil 20 min. samtidig som 
man skal kunne utføre ”katastrofesnitt  .. innen 15 min.”, og regional gruppe har i sitt 
rammeverk ikke brakt klarhet i dette. 
 
Hvis man tar utgangspunkt i at gynekolog er tilstede på sykehuset når indikasjon for 
katastrofekeisersnitt stilles, forutsetter det at både operasjonssykepleier og anestesipersonale 
har tilstedevakt for at man kan klare å påbegynne keisersnittet innen 15 min. Stilles indikasjon 
per telefon gjør man keisersnitt så fort man kan, og tidsbruken vil da bli et sted mellom 20 og 
35 min. Men realiteten per i dag ved Vesterålen er at vakthavende gynekolog kan komme på 
sykehuset på mindre enn 20 min. 
 
Følgelig er gruppa av den oppfatning at kravene kan implementeres i Vesterålen hvis 
både operasjons- og anestesisykepleiers vaktberedskap endres fra hjemmevakt til 
tilstedevakt. 
 
Konsekvensen av dette er økning i antall årsverk for disse 2 gruppene. 
 

Lofoten: 
Antall katastrofekeisersnitt er også her 0-1 per år. Dagens situasjon er at både anestesilege og 
-sykepleier har hjemmevakt, men bor så nært sykehuset at de kan være på sykehuset innen 
responstid i forhold til kravet om påbegynt katastrofekeisersnitt innen 15 min. Bor de for langt 
unna, stilles det krav om hvilende vakt i vaktrom på eller nær sykehuset. 
 
Operasjonssykepleier har hjemmevakt. Vaktberedskap må oppgraderes til tilstedevakt 
for å implementere kvalitetskrav, og vil kreve tilsvarende økning i antall årsverk. 
 

4 Seleksjonskriterier 
 
I arbeidet med faglige krav til fødeinstitusjoner defineres 3 nivå for selektering av fødende i 
forkant av fødselen: 

1. Kvinner som skal føde ved kvinneklinikk 
2. Kvinner som skal føde ved fødeavdeling 
a. Fødeavdeling uten barneavdeling 
b. Fødeavdeling med barneavdeling 
3. Kvinner som kan føde på fødestuene 

 
I tillegg nevnes seleksjonskriterier for overflytting fra fødestue til fødeavdeling under fødsel 
eller etter fødsel. 
 
Kriteriene er sammenfattet i vedlegg 6 og 7. 
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Presisering av kravspesifikasjon fra regional gruppe: 
”Katastrofesnitt skal utføres innen 15 minutter” betyr at keisersnittet skal være påbegynt 
innen 15 minutter etter at gynekologen har stilt indikasjon til forløsning med keisersnitt 
 

 Fødende som skal selekteres til kvinneklinikker er valgt ut ifra en risikoprofil 
som tilsier økt behov for kompetanse og beredskap. Rapporten ”kvalitetskrav 
til fødeinstitusjoner” stiller strenge og tydelige krav til kvinneklinikk: 

 Forvakt samt gynekologspesialist i bakvakt skal ha tilstedevakt 
 Keisersnitt skal kunne utføres innen 15 minutter 
 Anestesilege samt anestesi sykepleier må ha tilstedevakt 
 Anestesipersonale skal være tilgjengelig ved gjenopplivning av nyfødte 
 Barnelege i vakt 
 Sykehuset skal ha kirurgisk kompetanse innen urologi og mage/tarm- 

sykdommer 
 Sykehuset skal ha indremedisinsk kompetanse innen endokrinologi og 

nefrologi 
 

Da fødeavdelingen i Hammerfest ikke tilfredsstiller disse kravene, skal fødende fra 
Finnmark som skal føde på kvinneklinikk selekteres til Tromsø. 

 
 
Mandat til den lokale gruppen: 

 Ta stilling til hva seleksjonskriteriene betyr for Helseforetaket 
 Redegjøre for hvordan seleksjonskriteriene kan implementeres (alle ”skal” i 
rapporten ”kvalitetskrav til fødeinstitusjoner” skal følges), og utrede konsekvenser av 
implementering 
 Kartlegge om foretakets egne fødeavdelinger er i stand til å påbegynne 
katastrofekeisersnitt innen 15 minutter etter at avgjørelsen er tatt av gynekolog, og 
hvis ikke hva som må til for å kunne det 
 Kartlegge om de små fødestuene (< 40 fødsler) kan følge opp kvalitetskravene. 
Hvis ikke finne ut hva som må til for å kunne det eller om de må avvikles 

 
I forhold til dagens praksis betyr de nye seleksjonskravene en skjerping i retning av flere 
fødende på høyere nivå, spesielt fra fødeavdeling til kvinneklinikk. Gruppa oppfatter 
imidlertid noen av seleksjonskriteriene nevnt i rapportens pkt. 8.5 Seleksjonskriterier som 
uklare. 
 
Fødende med ”tidligere keisersnitt eller operasjoner på livmoren som har betydning for 
svangerskap eller fødsel” skal selekteres til fødeavdeling med barneavdeling. Gruppa 
oppfatter det som uklart om dette betyr alle med tidligere keisersnitt, 2 tidl. keisersnitt eller 
lengdesnitt, og om det er av betydning om kvinnen tidligere har født vaginalt etter tidligere 
keisersnitt. Hvis dette gjelder alle med tidligere keisersnitt vil det bety at over 20 % av 
fødepopulasjonen må selekteres til høyere nivå fra fødeavdelinger uten barneavdeling. 
 
Punktet om vekstretardasjon i upresist idet man ikke har angitt grad av avvik. 
 
Ellers mener gruppa at fødende med placenta praevia, tidl. stor post partum-blødning, 
andre med stor blødningsrisiko samt en del fødende med epilepsi (hyppige anfall m.v.) bør stå 
på lista over fødende som skal selekteres til kvinneklinikk. 
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•Hva betyr seleksjonskriteriene for Helseforetaket?: 
Lofoten: Vil avhenge av driftsform. P.g.a. at risikoprofilen allerede er lav på de som føder i 
Lofoten i dag, vil skjerping av seleksjonskriterier ha relativt liten betydning. En evt. endring 
av driftsform vil imidlertid ha stor betydning, se under pkt. 7 Forsterket fødestue. 
Vesterålen: Ved videre drift som fødeavd. vil det bli selektert flere enn i dag til Bodø. Det kan 
bli en økning fra ca. 5 % i dag til rundt 20 %, dog noe avhengig av hvordan man oppfatter 
punktet om tidl. keisersnitt, jfr. over. 
Bodø: Ved videre drift som kvinneklinikk vil antall fødende øke vesentlig p.g.a. flere fødende 
fra Helgeland, Lofoten og Vesterålen, jfr. over. Det er vanskelig å angi noe eksakt tall, men 
hvis opp mot 20 % skal selekteres til høyere nivå, mot vel 5 % nå fra fødeavd., betyr det ca. 
150 flere fødende til Bodø sml. med i dag. Ved nedgradering til fødeavd. i Bodø vil fødende 
som trenger behandling på kvinneklinikk, måtte sendes ut av fylket (St. Olav, UNN). Hvis 
man regner at 15 % trenger å føde på en kvinneklinikk, blir det ca. 330 fødende ut av fylket 
per år, fødende som ellers skulle ha vært i Bodø. Eller en reduksjon på ca. 180 sml. med 
dagens situasjon. 
 
Seleksjon av flere fødende til høyere nivå vil ha konsekvenser for transport- og følgetjenesten 
samt økt behov for innkvartering av risikofødende som må oppholde seg i Bodø i påvente av 
fødsel. Dette er nærmere redegjort for under pkt. 6 Følgetjeneste. 
 
Hva som skal til for at foretakets egen fødeavdeling (Vesterålen) skal kunne utføre 
katastrofekeisersnitt innen 15 min., er redegjort for under pkt. 3.3 Bemanning 
anestesipersonell/operasjonspersonell. 
 
Spørsmålet om små fødestuer (<40 fødsler) er ikke aktuelt da ordinær fødestuedrift i Steigen 
vil opphøre. 
 

5 Pediatritjenesten 
 
Pediatritjenesten i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg omfatter: 

 Undersøkelse av friske barn før hjemreise 
 Resuscitering av nyfødte 
 Overflytting av nyfødte til neonatalavdeling ved behov 

 
Rapporten ”faglige krav til fødeinstitusjoner” er ikke veldig detaljert i sin utførelse av 
pediatritjenesten. Helse Nord har utarbeidet egne retningslinjer for pediatritjenesten i regionen 
som er nedfelt i rapporten ”Tjenestetilbud til barn i Helse Nord”. Den regionale gruppen 
mener at pediatritjenesten er en viktig del av svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen, og at 
det er naturlig å bruke de regionale retningslinjene i arbeidet med å lage en langsiktig plan for 
tilbudet i regionen. 
 
Kravspesifikasjon: 
Før hjemsendelse etter fødsel fra fødestedet skal barnet undersøkes av lege med tilstrekkelig 
kompetanse (Helsedirektoratet, 2010). 
 
Medisinsk tilsyn av nyfødte ved lokalsykehus med fødeavdeling der det 
ikke er barnelege på institusjonen (Helse-Nord RHF, 2007) 
 

115



 Medisinske prosedyrer for barsel-/nyfødtmedisin skal være i henhold til UNN sin 
metodebok i Nyfødtmedisin, justert versjon 2009. 

 Det skal gjennomføres regelmessig trening i resuscitering av nyfødte, se vedlegg 6.3 
 Nyfødtundersøkelsen skal være i tråd med anbefalinger i Metodebok i Nyfødtmedisin. 
 På fødeavdeling med gynekolog vil det i all hovedsak være gynekolog som 

har ansvar for å gjøre/organisere nyfødtundersøkelsen. Hvis det ikke er kyndig 
personell som kan gjøre dette, bør man involvere annet helsepersonell (indremedisiner 
eller dedikert allmennpraktiker i kommunen). I de perioder der barnelege ambulerer 
til lokalsykehus, er det naturlig at barnelegen gjør denne undersøkelsen. 

 Fødestuer (Helse-Nord RHF, 2007) 
 Medisinske prosedyrer for barsel-/nyfødtmedisin skal være i henhold til UNN sin 

metodebok i Nyfødtmedisin, justert versjon 2009. 
 Det skal gjennomføres regelmessig trening i resuscitering av nyfødte 
 Nyfødtundersøkelsen skal være i tråd med anbefalinger i Metodebok i Nyfødtmedisin. 
 Tilsyn av nyfødte på fødestuene bør gjøres av allmennmedisiner, eventuelt gynekolog, 

som er opplært i undersøkelse av nyfødte. Det er ikke realistisk at man ved alle 
fødestuer skal ha ukentlig oppfølging av barnelege. Man bør tilstrebe at en erfaren 
fastlege har ansvaret for dette, evt. i form av en bistilling tilknyttet Helse Nord 
(samhandling primærhelsetjenesten/spesialisthelsetjenesten med deltidsstilling, 
finansiert fra det enkelte helseforetak). 

 Alle fødestuer bør i tillegg ha en fast barnelege som medisinskfaglig rådgiver 
 Barnelege bør ha årlig tilsyn/kurs på fødestuen og være den man kontakter ved faglige 

spørsmål vedr. nyfødte 
 
Mandat til den lokale gruppen: 

 Kartlegge pediatritjenesten i eget foretak 
 Redegjøre for hvordan ovennevnte faglige krav kan implementeres og hva 
dette betyr for foretaket 
 Lage forslag til organisering av pediatritjenesten i eget foretak i henhold til 
ovennevnte retningslinjer og vurdere også alternative løsninger, for eksempel 
involvering av jordmødre med spesialkompetanse i pediatritjenesten (undersøkelse av 
det nyfødte) 
 Lage en plan for å sikre at alle fødeavdelinger og fødestuer en gang i året har 
trening på resuscitering med barnelege fra en nyfødtavdeling, dvs. Bodø eller Tromsø, 
og innimellom regelmessig trening på ABC på barn. Treningen skal foregå på egen 
institusjon og involvere også anestesipersonell og vikarer. Jordmødre og 
anestesipersonell skal være hovedressurs ved resuscitering av nyfødte. 

 

 
5.1Pediatritjenesten i NLSH 
 Barneavdelingen i Bodø som også betjener Helgelandssykehuset. 
 Fullverdig nyfødtintensivavdeling med tilbud også til de minste nyfødte. Samarbeid 
med UNN i form av gjensidig avlastning ved full avdeling. Det er planlagt 
tertiærvaktsordning i nyfødtmedisin. 
 Hentetjeneste for syke nyfødte på lokalsykehus og fødestuer., dog ikke i form av 
formell vaktordning. 
 Ambulering til Stokmarknes med poliklinikk og u.s. av nyfødte. 
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Nyfødtundersøkelse 
Det finnes ingen klare retningslinjer for hvem som skal gjøre nyfødt-undersøkelse på steder 
der det ikke er fast barnelege/barneavd. Det er enighet om at de som gjør det, må ha en viss 
opplæring og må gjør det jevnlig. Undersøkelsen bør gjøres i løpet av de første dagene. Det er 
ikke tilfredsstillende at nyfødt-us. gjøres av tilfeldige vikarleger eller turnusleger. 
 

Dagens praksis 
På Stokmarknes er det de faste gynekologene som gjør dette bortsett fra de dagene det er 
ambulerende barnelege fra Bodø. 
 
I Lofoten gjøres det også av gynekolog, men det blir problemer i hennes fravær. Man har ikke 
fått noen av de faste legene ved andre avd. (kirurgisk eller medisinsk avd.) til å påta seg 
oppgaven. De som blir sendt hjem uten undersøkelse kommer tilbake når kompetent 
gynekolog kommer på jobb. 
 
Rammeverket foreslår evt. opplæring av jordmødre til nyfødtundersøkelse. Gruppa støtter 
ikke den oppfatningen idet dette oppfattes som en legeoppave, og det vil være formelle 
problemer både av faglig og juridisk art knyttet til at dette skal gjøres av andre enn lege. 
 
Dagens praksis ved fødeavdelingene der de faste gynekologene gjør nyfødt-us. anbefales 
videreført. 
 
Ved fødestue utenom sykehus må man inngå avtale med kommunelege. Hvis ansvaret for 
fødestua ligger under HFet er også avtaler om nyfødtundersøkelse et HF-ansvar. 
Ved fødestue på sykehus ligger ansvar for drift hos HFet, og her må man inngå avtale om 
nyfødtundersøkelse med sykehusets egne leger (medisiner, kirurg m.v.) eller kommunelege. 
Når kommunelege gjør undersøkelsen gjør han det på vegne av HFet, ikke kommunen. 
 
Det er uansett viktig at permanente avtaler er inngått for å unngå ad hoc-løsninger, og at man 
ikke blander sammen de 2 forvaltningsnivåene kommune og HF. 

 

Trening i resuscitering av nyfødte 
Det må finnes planer for regelmessig trening i resuscitering av nyfødte for personell ved 
fødestue og –avd. der også anestesipersonell må delta i treningen. 
 
Ansvaret for kursing må ligge på hver enkelt institusjon, men kompetansestøtte/instruktører 
må innhentes fra Barneavdelingen i Bodø. 
 
Det finnes slike planer per i dag ved alle fødeinstitusjonene, og det er gruppas oppfatning at 
dagens praksis er tilfredsstillende. 
 
I Bodø anbefales det også at anestesipersonell inviteres til å delta i kursingen da de av og til 
kan være på plass på fødestua før barnelege i situasjoner med dårlige nyfødte. 
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Selv om slik trening må finne sted ved alle fødeinstitusjonene, blir denne kursingen viktigere 
ved fødeavdelinger og fødestuer p.g.a. at situasjoner med dårlige nyfødte der oppstår relativt 
sjeldent. 

 

Transport til nyfødtintensivavdeling 
Dagens pediatritjeneste er organisert med 2 nyfødtintensivavdelinger i h.h.v. Bodø og Tromsø, 
med hver sin hentetjeneste. En evt. nedgradering av Bodø til fødeavdeling vil gjøre det 
vanskelig å drive nyfødtintensivavdelingen slik vi kjenner den i dag, og konsekvensen vil bli 
at dagens tilbud ikke vil kunne opprettholdes, bl.a. hentetjenesten. Det vil bli en stor 
utfordring å organisere det fra Tromsø. 
 
Medisinsk faglig rådgiver i pediatri for fødeavdeling og fødestue 
Per i dag er det ikke formelt oppnevnt slike rådgivere, og gruppa anbefaler at dette blir gjort. 

 

Perinatalutvalget 
Gruppa oppfatter det som viktig å styrke perinatalutvalget. Det er kommet forslag om ett 
utvalg per HF og regionale perinatalutvalg. I Nordland anbefaler imidlertid gruppa å 
videreføre dagens ordning med ett utvalg felles for NLSH og Helgelandssykehuset fordi 
Barneavdelingen og Kvinneklinikken i Bodø betjener begge foretak. Viser ellers til vedlegg 1 
med innspill fra leder i perinatalutvalget i Nordland, Jan Holt. 
 

6 Følgetjenesten 
 
Spesialisthelsetjenesten er gjennom oppdragsdokumentet pålagt ansvaret for følgetjeneste av 
gravide til fødested. Følgetjeneste er vurdering av kvinner i fødsel/gravide av kvalifisert 
helsepersonell, og at den gravide/fødende får følge av kvalifisert helsepersonell til fødestedet, 
når det er vurdert som nødvendig. 
 
Kravspesifikasjon: 
Det forutsettes at helseforetak og kommuner inngår avtaler om jordmortjenester som sikrer 
felles ressursutnyttelse og sikrer innbyggerne et forsvarlig helsetilbud når det gjelder 
følgetjeneste for gravide innbyggere. I mange kommuner vil dette bety at kommunene må 
prioritere den lokale jordmortjenesten for å få til tilstrekkelig vaktberedskap 
(Helsedirektoratet, 2010). 
 
Dersom reisetid til fødested er mer enn 1,5 time skal den fødende vurderes av lege eller 
jordmor på forhånd med tanke på transportmåte og behov for følge. På slike steder skal det 
finnes lokaliteter der jordmor kan lede fødselen på en tilfredsstillende måte dersom det 
vurderes at det ikke vil være tid til å transportere den fødende. Eller at kvinnen kan føde 
hjemme i ro og fred med jordmorhjelp (Helsedirektoratet, 2010). 
 
Mandat til den lokale gruppen: 

 Beskrivelse av dagens situasjon 
 Forslag til organisering 
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 Ta stilling til hvordan ressurser ved fødestuene kan brukes i forhold til 
følgetjenesten 
 Interkommunale løsninger? 
 Viktig å se på vurdering av fødsel før evt. transport i lys av at jordmor ansees 
av den regionale gruppen som best egnet til å utføre denne oppgaven 
 Utarbeide forslag til formell avtale for tjenesten 

 
 
6.2 Dagens situasjon 
Tilbudet til kvinnene er pr i dag ikke like godt overalt. Noen steder har 
beredskapsvakt/følgetjeneste av jordmor på hverdager, men ikke i helger/høytider og ferier. 
Noen steder har de ikke organisert beredskap i det hele tatt, til tross for lange avstander. Bare i 
Steigen/ Tysfjord / Hamarøy er det en helkontinuerlig interkommunal beredskap året rundt.  
 
Andøy har beredskap i samarbeid med Helseforetaket/fødeavd. på Stokmarknes. 
 
I Lofoten er det ikke organisert beredskap, men kommunelegene i Vågan følger ved behov. 
Det er inntil 2 timers avstand fra Vågan til Lofoten sykehus og 1 time fra Vest-Lofoten. 
 
Beiarn, Værøy og Røst hører til NLSH sitt lokalsykehusområde, og representerer p.g.a. lavt 
innbyggertall, mangelfull stedlig jordmortjeneste og lang reisevei til Bodø spesielle 
utfordringer i forhold til følgetjenesten. Beiarn har allerede et legevaktsamarbeid med Bodø, 
og det er mulig jordmor- og følgetjeneste kan etableres i samarbeid med Bodø. Problemer vil 
oppstå når veien over Beiarfjellet er stengt. 
 
Gravide på Værøy og Røst kan enten reise til Bodø i påvente av fødsel eller basere seg på fly-
/helikoptertransport ved fødselsstart. Problemer vil rimeligvis oppstå hvis været ikke tillater 
flytransport. 
 
På grunn av geografiske forhold vil det ikke være mulig å opprette en følgetjeneste for alle. 
Men for de aller fleste vil det være mulig å få til en god følgetjeneste. Selv med en god 
følgetjeneste kan ikke alle bli undersøkt før avreise hjemmefra, men møter jordmor underveis 
og får følge største delen av veien. 
 
Noen må reise på forhånd og oppholde seg nært fødested i påvente av fødsel. 
 

Forslag til organisering 
 
Ressursene ved fødestuene 
Ressursene ved fødestuen i Steigen er en del av grunnlaget for interkommunal beredskap i 
deres nærområde. Ved nedleggelse av ordinær fødestuedrift må en ny avtale på plass i forhold 
til jordmødrenes vaktberedskap og følgetjeneste. 
 
Ved fødestuen i Lofoten er det av og til behov for ledsagelse, men det er pr. i dag ikke 
organisert vakt for følgetjenesten. Ved evt. endring av fødetilbudet i Lofoten, vil behovet for 
ledsagelse bli vesentlig større enn i dag, og det må opprettes vaktberedskap for følgetjenesten 
i fødestuen. Denne skal da brukes både til overflyttinger fra Lofoten sykehus til høyere nivå 
(Stokmarknes eller Bodø) og til ledsagelse av kvinner fra hjemkommune i Lofoten til planlagt 
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fødested der reisevei er over 1,5 time. På grunn av geografiske forhold med til dels store 
avstander, vil det ofte bli en situasjon der man rykker ut og møter kvinnen underveis. 
 
Ambulansepersonell 
Det vil alltid være slik at ambulansepersonell kan komme opp i situasjoner der de blir nødt til 
å håndtere en fødselssituasjon alene uten jordmor/lege tilstede. Det er derfor viktig at de i sin 
utdanning/opplæring har en viss minimumskompetanse til å håndtere dette inntil mer 
kvalifisert personell kan ta over. 
 
 
 
Interkommunale løsninger 
Slik befolkningsgrunnlaget er, er det helt nødvendig å få til interkommunale løsninger for å få 
på plass en god, forutsigbar og helkontinuerlig beredskapsvakt for følgetjenesten i distriktene 
som har Nordlandssykehuset som lokalsykehus. 
 
Det er mulig å få dette til i sør med Meløy som vertskommune. I indre Salten kan det 
organiseres med Fauske eller Saltdal som vertskommune. I Nord-Salten er det 
interkommunalt samarbeid om jordmorvakt med Steigen som vertskommune. 
 
Det vil bli nødvendig å rekruttere 4 nye jordmødre: To til sør-fylket og to til indre Salten. 
 
Reise på forhånd for å oppholde seg nært fødested i påvente av fødsel 
Per i dag er det en del kvinner som av ulike grunner er nødt til å oppholde seg nært fødested i 
påvente av fødsel. Det kan være fordi det ikke finnes en beredskapsvakt for følgetjenesten 
eller av medisinske grunner. Selv om vi oppretter en god beredskapsvakt der det lar seg gjøre, 
vil det uansett alltid være noen som må reise på forhånd av medisinske grunner.  
 
Med strengere seleksjonskrav og evt. endring av driftsform i Lofoten, vil det bli flere kvinner 
som må reise på forhånd. Det bemerkes fra et brukerperspektiv at dette oppfattes som et 
tilbakeskritt i forhold til dagens situasjon. 
 
Der er per i dag ikke lagt til rette for at disse kvinnene skal kunne oppholde seg nært 
fødeavdeling. Det er ikke alltid ledig hotellrom, og kostnadene til hotell dekkes bare delvis av 
helseforetaket. Det bemerkes fra brukene at det ikke kan være et økonomisk spørsmål om 
kvinnen har anledning til å reise på forhånd når dette er nødvendig for at det skal være trygt 
for henne og barnet. 
 
Gruppa mener at en konsekvens av økt krav til kvalitet på tjenesten, er at det må legges bedre 
til rette enn situasjonen er idag for at kvinnene kan oppholde seg nært kvinneklinikken i Bodø 
og fødeavdelingen i Stokmarknes i påvente av fødsel når det er behov for det. 
 
Forslag til formell avtale for følgetjenesten 
Gruppa mener at utarbeidelse av avtaler med kommunene i distriktet bør komme inn under 
arbeidet med samhandlingsreformen. (Ambulansetjeneste/ prehospitale tjenester) 
 
Det må lages egne avtaler for hvert distrikt. Vi ser utfordringer i forhold til at to nivåer skal ha 
ansvaret for en oppgave. 
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Avtalene må inneholde 
 
Hvordan tjenesten skal organiseres: Omfang av beredskapen, vertskommune, vikarordning. 
Vertskommunen ansvarlig for å planlegge og koordinere beredskapen. 
Vertskommunen ansvarlig for oppdaterte vaktlister til legevakt/AMK. 
Lokal legevakt/AMK kaller ut jordmor etter vaktliste. 
Jordmødrene bør være lokalt ansatt i egen kommune. 
Alle kommuner har i følge retningslinjer for svangerskapsomsorgen ansvaret for å informere 
egne innbyggere om tilbudet til de gravide. 
 
 
Kvalitetskrav: Faglig samarbeid med HF. 
Utarbeide rutiner for beredskapsvakt, følgetjeneste, fødsel i ambulanse, fødsel i distrikt, 
hjemme eller på tilrettelagt sted. 
Rutiner for samtidighetskonflikter. 
 
Økonomi: Tilskudd fra HF til beredskapen. Rutiner for regninger ved utrykning på 
vakt/ledsagelse. 
 
Det må gjøres avklaringer i forhold til kvinner som bor i yttergrensene av helseforetakets 
grenser: Tysfjord kommune er delt mellom Nordlandssykehuset  og UNN. Kvinnene fra 
nordsiden av fjorden (Kjøpsvik) som er selektert til et høyere nivå enn Narvik, velger å føde i 
Bodø i stedet for å reise til Tromsø. Disse hører til UNN, men blir ledsaget av interkommunal 
jordmorvakt til Bodø. 
 
Kvinnene fra Rødøy tilhører Helgelandssykehuset, men føder ofte i Bodø og benytter seg av 
jordmor fra Meløy. 
 
For mer detaljert beskrivelse av jordmorbemanning og følgetjeneste i hver enkelt kommune, 
vises det til vedlegg 2 og 3. 
 

7 Forsterket fødestue 
 
Fødetilbudet skal være differensiert, dvs. organisert på 3 nivå: kvinneklinikker, 
fødeavdelinger og fødestuer. For hvert nivå fins det spesifikke krav. Forsterket fødestue er 
ikke anbefalt videreført. 
 
Kravspesifikasjon: 
Arbeidsgruppen anbefaler at det bør være to kategorier fødestuer, jordmorstyrte fødestuer 
både utenfor sykehus og fødestuer i sykehus. Det er imidlertid vanskelig å kunne støtte 
etablering eller fortsatt drift av eksisterende forsterkede fødestuer. 
 
Den regionale gruppen mener at Lofoten drives som en fødeavdeling og ikke som en fødestue. 
Dette på bakgrunn av informasjon om driftsendringer på Fødestua ved Kvinne- barn klinikken 
avdeling Lofoten, hvoretter det gjøres elektive keisersnitt, igangsetting av fødsel samt ytre 
vending. Disse driftsendringer er ikke i tråd med retningslinjer om fødestuer som presiserer at 
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”En fødestue har kompetanse til å behandle utvalgte fødende hvor en ikke forventer 
komplikasjoner under fødselen eller operative forløsninger. (Statens Helsetilsyn, 1997)” 
 
I tillegg påpeker den regionale gruppen følgende punkter som taler for innstillingen i 
rapporten ”Et trygt fødetilbud” 

 Større antall operative inngrep enn det burde være 
 Kirurgisk kompetanse ryker når de faste ikke er til stede, det blir uforutsigbart, 
manglende trygghet og kontinuitet 
 Indikasjon til operativt inngrep stilles av jordmor; dette er ikke i tråd med 
faglige krav 
 Elektive sectio på forsterket fødestue er ikke i tråd med retningslinjene for 
forsterket fødestue 
 Fødestuen drives ikke i tråd med faglige krav med tanke på anestesilege, da det 
kun er besatt med vikarer (side 34 i faglige krav) 
 Flyambulanse ansees til å være god i følge aktualisert, pålitelig dokumentasjon 
 Løsningen er personavhengig, og mandatet er å lage en langsiktig plan som er 
pålitelig 

 
Dissens: Kommuneoverlege Morten Bain slutter seg til viktige kvalifikasjonskrav for 
fødetjenesten. Denne ber likevel om at lokal gruppe som oppnevnes innenfor 
Nordlandssykehuset drøfter dispensasjonsmuligheter for Nordlandssykehuset Lofoten for å 
beholde forsterket fødestue der med fortløpende evaluering ut i fra regionens ønske om å 
videreføre tilbudet, aktuelle kompetanses ønske om videreføring og sett ut i fra de særegne 
geografiske og transportmessige forhold sykehuset arbeider under. Forsterket fødestue har 
fungert meget godt for brukerne for regionens fødende de 13 årene man har dratt erfaring på 
Lofoten Sykehus. Der er uttalt brukerønske og vilje på sykehuset til å fortsette med tilbudet. 
 
Mandat til den lokale gruppen i Nordlandssykehuset Helseforetak: 

 Den lokale gruppen skal komme med forslag om hvordan man kan organisere 
fødetilbudet i Helseforetaket under fortutsetning at den forsterkete fødestuen i Lofoten 
avvikles i sin nåværende driftsform. 

 
Den regionale gruppen mener at Lofoten drives som en fødeavdeling og ikke som en fødestue. 
NLSH-gruppa mener det er mer korrekt å si at dagens driftsform i Lofoten er en hybrid 
mellom fødeavdeling og fødestue. Dette anser NLSH-gruppa å være i samsvar med 
betegnelsen ”modifisert fødeavdeling” som ble brukt i Fylkesrådets vedtak fra 19. juni 2000 
(90/00) om videreføring av ”Lofotprosjektets” fødetilbud.  
 
I februar 2006 ble gjort justering av driftsform etter initiativ fra daværende ledelse ved 
Lofoten sykehus og fødeenheten i Lofoten. Miriam Hudecova, som da skulle tiltre som 
gynekolog, kunne ikke tenke seg å påta seg ansvaret for sikring av nødvendig kompetanse 
(både sin egen og kompetansen til alle helsepersonellgrupper involvert i fødselshjelp) uten å 
ha mulighet å gi opplæring, faglig oppdatering og vedlikehold av kunnskap ved hjelp av for 
eksempel planlagte keisersnitt. I korthet gikk justeringen ut på følgende: 
 
 Når gynekolog har vakt lemper man på seleksjonskriteriene slik at man ikke sender 
pasienter til Bodø der problemet kan håndteres lokalt av gynekolog i vakt idet man finner det 
både meningsløst og uetisk å unnlate å benytte tilgjengelig lokal kompetanse når det er mulig 
og forsvarlig. Dette betyr at man da driver mer som en ordinær fødeavdeling enkelte 
vaktdøgn. 
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 Planlagte keisersnitt utføres lokalt av gynekolog eller kirurg sammen med gynekolog 
der man forventer friskt barn og ikke komplikasjoner for mor. Fordelene ved dette er åpenbare 
idet både gynekolog, kirurger og op./anestesipersonell blir vant til å håndtere 
keisersnittsituasjoner og holder ferdigheter ved like. I tillegg ville noen flere fødende fra 
Lofoten bli spart for unødig overflytting til Bodø. Forsvarligheten er ivaretatt ved at aktuelle 
prosedyrer utføres av gynekolog eller under gynekologens tilsyn. 
 Medisinsk faglig ansvarlig ved KK i Bodø (BH) som var med i diskusjonen om 
endring av driftsform støttet endringen p.g.a. det som er nevnt i punktet over, og endringen 
ble gjort etter vedtak i ledelsen ved NLSH. Gruppa er fortsatt av den oppfatning at denne 
driftsformen er klart bedre enn den som hadde vært frem til da fordi hvis man kun gjør noen 
få nødkeisersnitt per år gir det en falsk trygghet p.g.a. manglende rutine hos alle aktuelle 
personellgrupper i å håndtere keisersnittsituasjoner. 
 Driftsformen forutsetter fast stedlig gynekolog ved NLSH Lofoten og kirurger som 
ønsker å ha keisersnittberedskap, hvilket er tilfellet i dag. 
 
NLSH-gruppa mener regional gruppe sin fremstilling av driftsformen i Lofoten og som den 
baserer sitt mandat på, er dels feilaktig, dels misvisende: 

 
 Iflg. Hudecova er det ikke riktig at indikasjon stilles av jordmor. Beslutning om 
keisersnitt fattes etter dialog med vakthavende lege ved KK i Bodø når kirurg er i vakt, med 
mindre det dreier seg om katastrofekeisersnitt. Suspekte CTG fakses til Bodø hvor den 
vurderes av vakthavende lege. 
 Vi oppfatter pkt. 8.4. i HD-rapport ”Et trygt fødetilbud” om spesialister (vikarer vs. 
fast ansatte) at det gjelder gynekologer (spesialister ved fødeavd.) og ikke anestesilege som jo 
ikke er ansatt ved fødeavd. Skal et slikt krav legges til grunn, kan man heller ikke ha 
fødeavdeling i Vesterålen idet man også der kun har vikarstafetter av anestesileger. 
 May VJ er ikke enig i at luftambulansetilbudet er pålitelig i dagens situasjon. Det er 
ganske stor sikkerhet for at flyet kommer ned, men større trykk på flybestillinger gjør at de 
kan få til svar at mannskapet har hviletid og at det dermed tar lengre tid før de kan komme. At 
flyet ikke har kommet ned pga dårlig vær har ikke medført noen alvorlige situasjoner for 
fødende. Men ved et redusert tilbud i Lofoten vil det bli flere transporter. 
 Når gynekolog er borte/ferie er det vikar fra større sykehus med kanskje enda større 
kompetanse. Det er alltid en fast kirurg, gynekolog eller vikargynekolog fra annet sykehus 
tilstede. 
 Iflg. MH har det ikke vært noen komplikasjoner til de operative forløsningene som har 
vært gjort. 
 
Det er et sterkt lokalt ønske i Lofoten, både i og utenfor sykehuset, at dagens driftsform 
videreføres. Driftsformen forutsetter at kirurgisk akuttberedskap videreføres i dagens form. 
Evt. nedleggelse av dagens driftsform vil ta mye av grunnlaget vekk for å opprettholde 
kirurgisk akuttberedskap. 
 
Gruppa er imidlertid på det rene med at dagens driftsform har åpenbare ulemper i form av at 
man veksler mellom ulike driftsformer (fødestue/fødeavd.) samt at den er personavhengig og 
dermed sårbar, både i forhold til gynekolog og kirurger. Det kan på den annen side hevdes at 
små, sårbare miljøer ikke er til å unngå i vår landsdel, spesielt når man legger til grunn det 
som står på s. 8 i rapporten, nemlig at fødetilbudet skal være desentralisert, og geografi og 
kommunikasjonsmuligheter skal vektlegges. 
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Det er også et moment som må tas med i vurderingen at Norsk Kirurgisk Forening lenge har 
ment at kirurger ikke bør involvere seg i fødselshjelp da de ikke er å oppfatte som kompetente 
til det. Norsk Gynekologisk Forening, som stiller seg bak rapporten ”Et trygt fødetilbud” 
som fraråder videre drift av eksisterende forsterkede fødestuer, er av samme oppfatning. 
 
En annen konsekvens av omlegging til ren fødestue eller nedleggelse vil være at 
gynekologitilbudet i dagens form med fast stedlig gynekolog kan synes urealistisk å 
videreføre, slik at all akutt gynekologi må sendes til Stokmarknes eller Bodø, og elektiv 
gynekologi kan enten drives lokalt med vikarleger eller ambulerende leger fra Stokmarknes 
og/eller Bodø. Det siste forutsetter oppgradering i forhold til dagens bemanning begge steder 
(evt. flytting av gynekologhjemmel fra Lofoten til Stokmarknes) og villighet til å inngå 
avtaler om ambulering. Per i dag er avtaleverket slik at ambulering er en frivillig sak og 
forutsetter inngåtte avtaler. Gruppa fraråder drift av gynekologitilbudet i Lofoten med 
vikarordninger. 
 
Ved ren fødestuedrift stilles det krav om at det ved akutte situasjoner skal kunne tilkalles 
trenet personale. Trening av disse skal foregå minst etter par ganger i året. ”Legevaktlege skal 
også holde slik kunnskap ved like”. Gruppa mener dette er helt urealistisk og en 
sammenblanding av ansvaret til 2 forvaltningsnivåer, og man er av den oppfatning at siden 
man forutsetter at en fødestue ligger i linje under HFet, er driften der HFet sitt ansvar og ikke 
kommunens, følgelig kan man ikke basere håndtering av akutte situasjoner på en fødestue på 
hjelp fra kommunens legevaktlege. 
 
Hvis de faglige kravene som presenteres i rapporten blir vedtatt i form av lov eller forskrift, 
gir svaret seg selv i forhold til konsekvenser for fødetilbudet i Lofoten. Det betyr enten 
nedleggelse eller omlegging til ren fødestue. Oppjustering til fødeavdeling anses urealistisk.  
 
Ren fødestue betyr at inntil 30-40 % av de fødende i Lofoten (mot 65-70 % i dag) kan føde i 
Lofoten, jfr. s. 38 i rapporten, altså ca. en halvering. Resten må fordeles mellom Stokmarknes 
og Bodø. Det kan knyttes en viss usikkerhet til hva fødende fra Vågan (ca. 90-100 per år) vil 
velge p.g.a. plassering mellom Gravdal og Stokmarknes og redusert beredskap i Lofoten. 
Imidlertid har erfaringer fra Mosjøen vist at selv om fødselstallet kan falle sterkt den første 
tiden etter omlegging, ”går ting seg til” etter hvert. Gruppa er også av den oppfatning at det er 
viktig med lojalitet til valgt driftsform hos alle som arbeider med svangerskapsomsorg. 
 
Men til syvende og sist må fordeler og ulemper ved alle alternativer veies opp mot hverandre, 
og valg av driftsform må holdes innenfor rammer fastsatt av gjeldende lover og forskrifter. 
 

8 Samhandling og helhetlige forløp 
I rapporten ” Et trygt fødetilbud” vises det til samhandlingsreformen som understreker at for å 
få etablert god samhandling og helhetlige forhold er det viktig å etablere systemer som kan 
bidra til tverrfaglig samarbeid og god informasjon. Helhetlige tjenester til gravide, fødende og 
barselkvinner har lenge vært et ønske fra så vel fagfolk som brukere. I dag følges kvinnene 
opp i kommunehelsetjenesten, føder i spesialisthelsetjenesten og har mye av barseltiden i 
kommunehelsetjenesten. 
 
Det er en utfordring med kommunikasjon og samhandling mellom nivåene. 
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8.1 Status på kommunikasjon og samhandling mellom nivåene i vårt 
nedslagsfelt. 
 
Bodø: Etablert faste samarbeidsmøter med helsesøster og jordmortjenesten. 
Hospiteringsordning mellom ammepoliklinikk og helsestasjonen. Tar i mot hospitanter fra 
fødestuer og fødeavdeling i foretaket. 
 

Vesterålen: Selger jordmortjeneste til Andøy. Jordmor fra Andøy inngår i turnus ved 
fødeavdelingen og deltar i fag- og personalmøter. Det er ikke etablert formelle fora mellom 
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 
 

Lofoten: Selger jordmortjeneste til Flakstad, Ramberg og Leknes. De fleste kvinner tar i 
mot tilbudet om screening i uke 18-20 og en ekstra kontroll og seleksjon i uke 34-36. 
Det er etablert fagdager hvor kommuneleger møter spesialisthelsetjenesten. 
 
Steigen: Hospiterer ved fødeavdelingen i Bodø. 
 
Internt i Helseforetaket er det etablert fagråd med representanter fra alle de tre 
fødeinstitusjonene. 
 
For å bidra til mer helhetlig og kvalitetssikrede forløp for den gravide og hennes familie vil 
det være viktig å bedre samhandlingen mellom fastleger og jordmødre, mellom 
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. I tillegg vil det være viktig å utarbeide 
felles prosedyrer som kan bidra til å trygge forløpene for kvinner med spesielle behov. Dette 
vil innebære ytterligere tverrfaglig samarbeid. 
 
 
8.2 Virkemidler som kan bidra til bedret samhandling og kommunikasjon 
 

 Videreutvikle/etablere formelle fora hvor spesialisthelsetjenesten møter 
helsesøstre/kommunejordmødre og kommuneleger/ fastleger. Her bør man tilstrebe 
fellesrutine og prosedyrebeskrivelser. Oppfølging av gravide med spesielle behov, 
rus/psykiatri/ behov for støtte fra barnevern kan være aktuelle områder. Prosedyrer for 
utveksling av informasjon er viktig for å sikre riktig oppfølging. 
 Videreføre felles kurs på tvers av nivåene 
 Etablere / videreføre hospiteringsordninger 
 Elektronisk kommunikasjon internt i foretaket og mellom nivåene er en 
forutsetning for å lykkes med samarbeidet. Det er et paradoks at vi i dag kan motta 
henvisninger fra fastleger og sende epikriser elektronisk, mens vi ikke har den samme 
muligheten i kommunikasjon med jordmødre og helsesøstre. 
 Elektronisk helsekort vil også kunne bidra til kvalitetssikret informasjon   
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Vedlegg 1 
Perinatalutvalget i Nordland 
 
 
Et trygt fødetilbud – høring       07.07.2010 
 
13 Perinatalkomiteene 
 
Lokale komiteer 
 
Organisering 
Perinatalkomiteene ble i sin tid oppnevnt og har fungert fylkesvis. Man foreslår i utredningen 
at det bør være en lokal komité for hvert helseforetak. 
 
Forslag: 
De lokale komiteene bør organiseres slik at komiteen kan følge forløp av svangerskap, fødsel 
og nyfødtperiode. For Nordland innebærer dette at komiteen bør omfatte Nordlandssykehuset 
HF og Helgelandssykehuset HF. Dette fordi kvinneklinikk og nyfødtintensiv i dag er felles for 
de to helseforetakene. 
 
De lokale perinatalkomiteene bør være tverrfaglig sammensatt som foreslått i utredningen. 
Det er viktig å ha med patolog med erfaring i undersøkelse av placenta. Komiteene bør 
arbeide etter audit-metoden og klassifisere tilfellene slik det er foreslått. I dette arbeidet er det 
viktig å få frem underliggende årsaksforhold som premiss for endring av praksis. 
 
Forslag: 
De lokale komiteene bør være tverrfaglig sammensatt, ha eget budsjett og sekretær i 
deltidsstilling 
 
Funksjon 
Perinatalkomiteene har tidligere gått gjennom forhold vedr. dødfødte, neonatalt døde og barn 
med lav Apgar skåre. Erfaringene uten god placentadiagnostikk har vært at mange dødsfall 
blir kategorisert som uforklarlige. God placentadiagnostikk gjør at vi nå i de aller fleste tilfelle 
får forklaring på underliggende årsak til dødsfallet. 
Mødredødsfall skjer sjelden, og slike tilfelle blir oftest meldt til Helsetilsynet som uventede 
dødsfall. 
I utredningen foreslås at den lokale perinatalkomié i tillegg til dagens oppgaver, skal gå 
gjennom hvert 10. keisersnitt, hver 10. vakuumforløsning, hver 10. tangforløsning og hver 20. 
vaginale forløsning, dessuten perinealrifter grad 3c-4 og alle overflyttinger til 
neonatalavdelinger umiddelbart etter fødsel. 
Gitt at man på fødeavdelingene går gjennom forløsninger og forløsningskomplikasjoner 
fortløpende, vil slik gjennomgang i perinatalkomiteene være unødvendig. 
Gitt at man har rutiner for overflytting til nyfødtintensiv og regelmessige møter mellom 
fødeavdeling og nyfødtintensiv, vil det trolig komme lite ut av at komiteene diskuterer alle 
overflyttinger til nyfødtintensiv like etter fødsel. 
 
Forslag: 
De lokale perinatalkomiteene bør gå gjennom 
 Lav Apgar skår (≤4 1 min eller ≤ 5 5 min) 
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 Dødfødte (> 22 uker) 
 Neonatalt døde (≥23.0 uker ≤28 dager) 
 Abruptio placentae 
 Alvorlig preeklampsi eller HELLP syndrom 
 SGA/IUGR (fv < 2 SD under mean fv for alder) 
 For tidlig fødsel (≤ 34 uker) 
 Barn overflyttet til nyfødtintensiv født annet sted enn ved kvinneklinikk 
 
. 
 
I Nord-Norge er det mange fødeinstitusjoner, store avstander og grisgrendt befolkning. En 
viktig oppgave for de lokale komiteene vil her være å sørge for at befolkningen i utkantene får 
et like godt perinatalmedisinsk tilbud som de i mer sentrale strøk av landet. Dette kan trolig 
best gjøres ved at komiteene skaper samarbeidsarenaer, dvs møteplasser for personale fra 
store og små fødeenheter med tanke på faglig oppdatering, diskusjon av prosedyrer og ikke 
minst dette å bli kjent med hverandre. 
 
Forslag: 
De lokale komiteene bør arrangere regelmessige møter og kurser hvor man gjennomgår 
resultat av komiteens arbeide og diskuterer felles retningslinjer. Komiteene bør også arrangere 
desentraliserte kurs hvor også samarbeidspartnere i primærhelsetjenesten inviteres til å delta. 
 
Regionale komiteer 
 
Helse-Nord bør i første omgang sørge for at det finnes en fungerende komité som skissert i 
Nordland og en komité for UNN og Helse Finnmark. Med fordel kan en fremtidig regional 
komité samle opplysninger fra de lokale komiteene og arrangere et felles kurs i året for hele 
regionen. 
 
 
Vedlegg 2 
INNSPILL FRA KOMMUNEJORDMØDRENE I NLSH, BODØ 
SITT NEDSLAGSFELT 
 
PUNKT 6 I RAMMERVERKET :FØLGETJENESTE 

 
Beskrivelse av dagens situasjon: 
Rødøy: Ingen beredskapsvakt, kjøper 6 dager pr. år svangerskapsomsorg fra 
Helgelandssykehuset, Rana. En del kvinner oppsøker jordmor i Meløy og får til tider både 
kontroller og ledsagelse av dem. Ingen interkommunal avtale om dette. 
Meløy: Beredskapsvakt fra mandag kl. 08.00 til fredag kl.15.30. I helgene legevakt som ikke 
ledsager. Har to 100 % jordmor-stillinger som betjener ulike utekontor samt daglig på Ørnes. 
Gildeskål: Kjøper 20% stilling til svangerskapskontroller fra Meløy. Meløy sine jordmødre 
ledsager kvinner fra Gildeskål, selv om kommunen ikke kjøper vakt-tjeneste fra Meløy. 
Kvinnene fra disse tre kommunene har alle over 1,5 timer til fødested. 
 
Beiarn: 20% stilling til svangerskapskontroller kjøpes av Bodø kommune. Ingen beredskap. 
Har over to timer til Bodø. 
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Saltdal: Beredskapsvakt mandag kl. 00.00 til fredag kl. 15.00. I helgene legevakt som ikke 
ledsager.100 %  jordmor-stilling. Bare en jordmor har all vaktbelastning. 
Fauske: Ingen organisert beredskapsvakt. 100 % jordmor-stilling. Selger 
svangerskapskontroller til Sørfold. Tidligere var det to stillinger her og beredskapsvakt. 
Sørfold: Ingen beredskapsvakt, kjøper kontroller hos Fauske ved at kvinnene møter på 
Fauske familiesenter for kontroller. 
Deler av Sørfold  samt hele Saltdal har over 1,5 timer til fødested. 
 
Steigen: Helkontinuerlig beredskapsvakt , fødestuedrift. To 75% jordmor-stillinger. Selger 
tjenester til Hamarøy. Vertskommune for interkommunal jordmortjeneste. 
Hamarøy: Helkontinuerlig beredskapsvakt kjøpes fra Steigen. Svangerskapskontroller kjøpes 
en dag hver annen uke. 
Tysfjord: Helkontinuerlig beredskapsvakt i samarbeid m Steigen/Hamarøy. 60% jordmor-
stilling i kombinasjon m helsesøsterstilling. 
Disse tre kommunene bruker tilsammen 100% stilling til beredskapsvakt for 
følgetjenesten. 
Beredskapsvakt lønnes fra 1:5. ( Vikarer lønnes fra 1:3.) 
Svært lange avstander internt og svært langt til sykehus (3-4 timer og mer). 
 
Forslag til organisering interkommunale løsninger: 
Interkommunal jordmortjeneste kan organiseres som en moderne distriktsjordmortjeneste med 
en vertskommune. Ingen jordmortjeneste bør bestå av bare en jordmor alene. Hvert distrikt 
bør være bemannet med fire personer. 
Organisatorisk bør tjenesten ligge under ledelsen i helsetjenesten i vertskommunen (ikke 
organiseres under ledende helsesøster) 
Det må være et nært samarbeid med fagutviklingsjordmor i HF. 
Dette vil kreve økte jordmor-ressurser i kommunene. Noe av disse resursene må tilføres fra 
HF som i følge oppdragsdokumentet har ansvaret for følgetjenesten som også omfatter 
beredskapen for følgetjenesten. Det vil gå med 100% stilling til dette for hvert distrikt. 
 
 
Andre oppgaver som kan være aktuelle for at disse jordmødrene skal ha nok arbeidsoppgaver 
til å forsvare hele stillinger er: 
 barselarbeid: tidlig hjemreise vil medføre mere amme-veiledning, prøvetaking, veiing 
av barn osv. Dette arbeidet tilfaller allerede i økende grad kommunehelsetjenesten uten at 
mottaksapparatet er klart i forhold til kapasitet. 
 prevensjon/forebyggende kvinnehelse 
 økende behov for tverrfaglig samarbeid rundt gravide med spesielle behov 
 kvalitetssikring/fagutvikling i samarbeid med HF 
 legge til rette for forløsning i distrikt for de tilfellene der vi ikke kan nå inn til 
fødeavdeling 
 
 
Oppsummering: 
 
I Meløy, Gildeskål og Rødøy er det mulig å organisere en interkommunal tjeneste som 
skissert ovenfor med Meløy som vertskommune.. 4 jordmødre vil ha nok arbeidsoppgaver i 
tillegg til 4-delt vakt. 
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I Steigen, Hamarøy og Tysfjord er tjenesten allerede organisert som en interkommunal 
tjeneste når det gjelder beredskapsvakt og følgetjeneste. Steigen er vertskommune. 
Her vil det ikke være arbeid nok til 4 personer i full stilling på så liten befolkning. 
Vi foreslår å beholde dagens ordning med tre-delt vakt og på sikt ved nyansettelser se på 
muligheten for kombinasjons-stillinger slik at det kan bli 4 som deler på vaktene. 
 
I Saltdal, Fauske og Sørfold ville det være mulig å organisere en interkommunal tjeneste med 
nok arbeid til 4 personer. Det vil være ønskelig å organisere beredskapsvakt og følgetjeneste 
ut i fra at deler av Saltdal og Sørfold har over 1,5 timers reisevei til Bodø. Bare Saltdal har 
beredskap i dag på hverdager. Fauske ligger geografisk mellom de to andre kommunen og 
fødested. 
Kvinnene fra Fauske blir av og til blir ledsaget av jordmor til Bodø. Dette er ikke organisert 
og derfor uforutsigbart. Fauske har ikke over 1,5 timers reisevei, men med en så stor 
fødepopulasjon er det likevel behov for ledsagelse i spesielle tilfeller fra tid til annen. 
 
Beiarn har få fødsler. Noen har behov for ledsagelse, men vi ser ikke for oss hvordan vi skal 
løse det med interkommunalt samarbeid om beredskapsvakt og følgetjeneste. Geografien 
begrenser mulighetene. 
 
Vedlegg 3 
Følgetjenesten og jordmorsituasjonen i Vesterålen. 
 
I Vesterålen fungerer følgetjenesten i dag i tråd med de føringer som foreligger. I 4 av 
Vesterålskommunene er reisetiden til sykehuset under 1,5 timer. Andøy kommune har reisetid 
over 1,5 timer. 
 
Hadsel kommune: 
Hadsel kommune kjøper 50% stilling  fra fødeavdelingen og har 80-90 gravide pr år. 
 
Sortland kommune: 
Sortland har egen jordmor i 80% stilling , ca 120 gravide på år. Reisetid 30 min. 
 
Øksnes kommune: 
Øksnes har egen jordmor i 30% stilling, 40-50 gravide på år. Reisetid 1 time. 
 
Bø kommune: 
Bø har egen jordmor i 30% stilling, 15-20 gravide på år. Reisetid 1 time og 27 min. 
 
Andøy kommune: 
I Andøy kommune bor de fleste innbyggerne på Andenes som ligger 1 time 45 min fra 
sykehuset. Her har det vært følgetjeneste i lang tid. Det ble inngått en avtale med Hålogaland 
helseforetak etter at den fylkeskommunale fødestuen på Andenes ble nedlagt. Nåværende 
avtale trådte i kraft i 2005 etter at Vesterålen ble en del av NLSH. Avtalen innebærer en deling 
av kostnadene til to 100% jordmorstillinger. Disse stillingene brukes til 50% 
svangerskapsomsorg, 25% tjeneste på fødeavdelingen. De resterende 1.25% stillinger brukes 
til beredskapstjeneste. Andøy har 50 gravide pr år. 
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Innledning 
 
Oppdraget med å utarbeide en felles helhetlig plan for fødselsomsorgen på Helgeland, 
mellom helseforetaket og kommunene er vedtatt som en oppfølging av Stortingsmelding nr. 
12 (2008-2009), ”En gledelig begivenhet” og påfølgende rapport Et trygt fødetilbud – 
forslag til kvalitetskrav for fødeinstitusjoner.  Arbeidet er satt i verk i regi av Helse Nord 
RHF, som en del av Oppdragsdokumentet for 2010, og kan sluttføres når nasjonale 
kvalitetskrav er endelig vedtatt.  
 
Arbeidet har hatt som mål å skaffe en felles oversikt over de ressurser som er tilgjengelige 
innenfor dette området både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten på 
Helgeland. I tillegg er det gjort kartlegginger på muligheter og konsekvenser ved 
implementering av nye kvalitetskrav, som er foreslått i rapporten ”Et trygt fødetilbud”. I 
forbindelse med arbeidet har det også vært viktig å skissere alternative driftsmodeller til 
dagens struktur, med utgangspunkt i et felles faglig tilbud for gravide kvinner og hennes 
familie på Helgeland. Arbeidsgruppen har arbeidet ut fra mandat og rammeverk fra Helse 
Nor RHF. 
 
Da barselomsorgen skal belyses nasjonalt i egen utredning, vil denne rapporten i mindre 
grad definere nye eller endret behov for denne omsorgen.  
 
I hovedsak vil vi i dette ”foreløpige” overordnede planutkastet for svangerskaps-, fødsels- 
og barselomsorgen på Helgeland, presentere følgende hovedpunkter, fordelt på kapittel 1 – 
3 i rapporten: 
 
1. En beskrivelse av dagens situasjon 

o Dagens bemanning i kommuner og i sykehus 
o Antall fødsler, oppgavedeling, kommunikasjonslinjer 
o Arbeidsgruppens anbefalinger for oppgavedeling framover mellom primær 

og spesialisthelsetjeneste og mellom faggrupper 
2. Tiltak som må iverksettes for å imøtekomme kvalitetskravene på 

fødeavdelinger og fødestuer - framtidig organisering og personellbehov 
o Tiltak for å imøtekomme krav i kommuner 
o I fødeinstitusjonene i helseforetaket 
o Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger 

3. Presentasjon av mulige modeller for framtidig organisering  
o For fødeinstitusjoner 
o Alternative driftsmodeller  

4. Avslutning 
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Sammendrag 
 
Det er gledelig at kvaliteten på svangerskap -fødsel og barselomsorgen som fagmiljøene 
lenge har ønsket fokus på, nå vil bli satt i system nasjonalt, regionalt og lokalt. Dette er 
både positivt og nødvendig. Dog vil det føre til både utfordringer og dilemmaer, så vel for 
den gravide kvinne og hennes familie samt for den organisering og drift av fødetilbud som 
vil måtte følge av endring i krav til kvalitet og ressurser. Denne rapporten vil ikke 
omhandle økonomiske konsekvenser, men retter seg mot faglige tilbud, muligheter og 
utfordringer. 
 
Helgeland er en geografisk spredt region med 18 kommuner, omgitt av mange øyer og flere 
fjelloverganger. Helgelandsregionen har en befolkning pr. 1.1.2010 på 75 534 innbyggere 
eksklusive Bindal som bruker sykehuset i Namsos som sitt lokalsykehus. 
 
Helgelandssykehuset HF er et lokalsykehusforetak med tre sykehusenheter;  
Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen. Helseforetaket har forøvrig et tyngdepunkt i 
Brønnøysund med spesialistpoliklinikk, dialyseenhet, fødestue og Distrikts psykiatrisk 
senter (DPS). Helseforetaket har personell – og driftsansvar for 4 fødeinstitusjoner:  
Fødeavdeling i Mo i Rana og Sandnessjøen samt jordmorstyrte fødestuer i Brønnøysund og 
ved sykehusenheten i Mosjøen. Fødeinstitusjonene hadde i 2009: 770 fødsler. Prognosen 
for 2010 er noenlunde lik 2009. 
 
Gjennom kartlegging av status på tjenesten er det gledelig å registrere at det for tiden er 
relativt stabil legedekning i de største kommunene i regionen, mens det er større 
gjennomtrekk og med det variabel stabilitet i enkelte av de minste kommunene. 
Det er etablert jordmortjeneste i alle kommuner. Det er små stillingsbrøker i de fleste 
kommunene, noe som gir store utfordringer med å møte sterkere krav til økt beredskap og 
kompetansevedlikehold. 8 av kommunene kjøper jordmortjeneste fra helseforetaket. 
 
Oppgavedelingen mellom primær – og spesialisthelsetjenesten har forbedringspotensialer 
som både vil trygge tilbudene og styrke samhandlingen mellom nivåene.  
Interkommunale løsninger vil være et godt bidrag for å både møte faglige krav og skape 
mer robuste fagmiljø for framtiden.  
 
For å møte sterkere kvalitetskrav, økt beredskap og strengere seleksjonskrav til 
fødeavdelinger, ser vi klart at dagens driftsstruktur og bemanningsnivå vil møte store 
utfordringer. Med stor respekt for god faglighet i foreslåtte krav, vil det bli langt flere 
gravide kvinner enn tidligere, som må planlegge - og være forberedt på lengre reisevei og 
større forberedelser til fødsel. Med dagens struktur og det ”gjenværende fødselsvolum” på 
Helgeland, vil det samtidig bli en utfordring å kunne etablere et bærekraftig og stabilt 
fagmiljø i både sykehusenheter og fødestuer.  
 
Økte ressurskrav til allerede sårbare enheter og kommuner vil fordre krav til tettere 
samarbeid mellom kommunenes forvaltningsnivå og helseforetaket enn det tidligere har 
vært tradisjon på.  
 
Arbeidet med rapporten viser allikevel at Helgeland har potensial for å kunne møte de 
faglige kravene, noe som vil være avgjørende for å ivareta og trygge framtiden og de tilbud 
som skal møte den gravide kvinne og hennes familie.  
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Prosess 

Helgelandssykehuset og kommuner på Helgeland har i løpet av 2010 gjennomført 
dialogmøter der blant annet helhetlig plan for fødselsomsorgen har vært tema, i form av 
løpende informasjon om status i arbeidet, nasjonalt, regionalt – og plan for lokal framdrift.  
 
Arbeidet med etablering av felles overordnet samarbeidsorgan på Helgeland (OSO), 
nærmer seg sluttfasen og det ventes at dette skal være operativt i første halvdel av 2011. 
Som en del av det vil også klinisk samarbeidsutvalg (KSU) være en samhandlingsarena der 
fagpersonell fra helseforetak og kommuner vurderer faglige spørsmål i samhandlingssaker 
og gir råd til OSO for videre behandling.  
Det er naturlig at et videre overordnet arbeid med helhetlig plan for svangerskap, fødsel og 
barsel på Helgeland, blir en del av dette arbeids – og beslutningsområde. 

Brukermedvirkning 

Brukerrepresentasjonen i arbeidsgruppen har vært valgt av brukerutvalget for 
helseforetaket. Representanten har i arbeidet hatt fokus mot brukernes interesser spesielt 
med tanke på bedring av informasjon og fokus på likemannarbeid. 

Tillitsvalgte 

Det har vært viktig for arbeidet å forankre prosessen inn mot arbeidstakersiden gjennom 
foretakstillitsvalgt fra Fagforbundet. Representanten møter øvrige tillitsvalgte i månedlige 
møter og har mulighet for videreformidling av gjensidig informasjon og innspill.  

Kommuner 

Helgeland strekker seg over et stort geografisk område. Med den kommunestruktur som 
regionen har, var det viktig å ha med en representant fra Kommunenes sentralforbund som 
kunne representere kommunene på Helgeland. Dette har vært en god bidragsyter i 
diskusjoner, i arbeidet og for gjensidig informasjon mot kommuner med tanke på 
kartlegginger og innspill.  

Arbeidsgruppen 

Følgende har deltatt i lokal arbeidsgruppe: 
• Randi Erlandsen, informasjonssjef /sykepleiefaglig sjef for helseforetaket og leder 

for gruppen 
• Per Arne Reinertsen, leder faggruppe føde /gynekologi Sandnessjøen  

(tom 26.10.2010) 
• Britt Blaunfeldt Petersen, kommuneoverlege Hattfjelldal 
• Johanne Skjølberg, representant KS Helgeland 
• Elsa Enge, foretakstillitsvalgt Fagforbundet helseforetaket 
• Torbjørn Uhre, kommunelege Alstahaug og representant regional arbeidsgruppe 
• Heidrun Vollan, kommunejordmor Hattfjelldal og Grane  
• Mette Lise Adolfsen, jordmor, fødeavdelingen i Mo i Rana (sekretær i møter) 
• Karin Nilsen, avdelingsjordmor, fødestuo i Mosjøen 
• Lisbeth O. Eliassen, avdelingsjordmor, fødeavdelinga i Mo i Rana 
• Ann - Åse Baustad, avdelingsjordmor fødestua i Brønnøysund 
• Gørild Igelbu, avdelingssjef og avdelingsjordmor, føde/gyn avdeling, Sandnessjøen 
• Bente Hjelseth, seksjonsleder og gynekolog Mo i Rana 
• Hanne Rynning, kommunejordmor Mosjøen og jordmor ved fødestuen i Mosjøen 
• Marit Angermo NFU - brukerrepresentant  
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Del 1. En beskrivelse av dagens situasjon på Helgeland 

1.1 Nå-situasjon for svangerskapsomsorgen og følgetjeneste 

 
• Dagens bemanning i kommuner  
• Antall fødsler 
• Oppgavedeling 
• Arbeidsgruppens anbefalinger 
 

Status og oversikt per kommuner: 
 

Kommune Innbyggere 
Fødsler 2009 Helgeland / 
*SSb – totalt i landet  Leger Jordmor Kompetanseheving / Trening 

Rana 25282 HF 277 / 291- SSb  22 100 % - fast Ingen prosedyre 

Hemnes 4584 

 
 
HF 44 / 55 - SSb 4 75 % 

ingen prosedyre - felles trening 
med f-avdeling MiR 

Nesna 1786 
HF 19 / 19 - SSb 

2 20 % Ingen prosedyre 

Rødøy 1281 HF 2  /  8 - SSb 2 10 % Ingen prosedyre 

Lurøy 1900 
 
HF 18 / 19 - SSb 2   

Træna 489 

 
 
HF 8 / 8 - SSb 1   

Dønna 1431 HF 22 / 22 - SSb 2 5 %  

Herøy 1618 HF 4 / 5 -SSb 2 5 %   

Alstahaug 7196 
 
HF 66 / 69 - SSb 7 75 %  

Stor velvillighet - utfordring 
med bemanning  

Leirfjord 2140 
 
HF 25 / 25 - SSb 2 40 %  

Brønnøy 7660 HF 85 / 103 - SSb 10 75 %  Organisert kompetanseprogram  

Sømna 2041 HF 15 / 20 - SSb 2 25 %   

Vevelstad 510 
 
HF 3 / 5 - SSb 1 10 %   

Vega 1288 
 
HF 9 / 10 - SSb 2 10 %    

Vefsn 13388 
HF 128 / 131 - SSb 

12 100 %  
Ingen prosedyre -stor 
velvillighet 

Hattfjelldal 1444 
 
HF 18 / 16 - SSb 2 40 % 

Internundervisning mellom leger 
/ jordmødre 

Grane 1496 
 
HF 11 / 11 - SSb 2 40 % 

Internundervisning mellom leger 
/ jordmødre 

 75 534 
 
770 – 817 - SSb  77   

 

 
Kjøp av jordmortjeneste 

 
 

Nesna kommune - kjøp av jordmortjeneste  Helgelandssykehuset 20 % 

Vevelstad kommune - kjøp av jordmortjeneste   Helgelandssykehuset 10 % 

Rødøy kommune – kjøp av jordmortjeneste Helgelandssykehuset 10 % 
Sømna kommune - kjøp av jordmortjeneste Helgelandssykehuset 25 % 
Brønnøy kommune - kjøp av jordmortjeneste Helgelandssykehuset 75 % 
Herøy kommune - kjøp av jordmortjeneste Helgelandssykehuset 5 % 
Dønna kommune - kjøp av jordmortjeneste Helgelandssykehuset 5 % 
Vefsn kommune – kjøp av jordmortjeneste   Helgelandssykehuset 45 % 

 

* Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser fødselstall totalt for Helgeland uansett fødested. 
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Oppgavedeling 

Kommunene har ansvar for svangerskapsomsorgen og spesialisthelsetjenesten har ansvar 
for fødselsforløpet. Retningslinjer for svangerskapsomsorgen 2005, gir 
primærhelsetjenesten et godt grunnlag for å vurdere hvilke pasienter som har behov for 
henvisning til spesialisthelsetjenesten på et gitt tidspunkt i svangerskapet.  
 
St. melding nr 12 ” En gledelig begivenhet” slår også fast at svangerskapskapsomsorgen 
skal være forankret i primærhelsetjenesten. Nå-situasjonen på Helgeland oppfattes ikke 
tilfredsstillende sett fra primærhelsetjenestens side. Tilfeldigheter avgjør hvor den gravide 
går til kontroll. Gravide som henvender seg til en fødeavdeling direkte blir mottatt for 
svangerskapskontroller der uten henvisning og uavhengig av om det dreier seg om 
risikosvangerskap eller ikke. Dette oppleves å være i strid mot gjeldende retningslinjer.  
 
Situasjonen skaper usikkerhet hos den gravide og fører til ulikheter i helsetjenestetilbudet.  
Kommunikasjonen mellom nivåene er for dårlig og praksisen fører også til fare for 
"pulverisering av ansvar" og kan skape mulige feilkilder.  
 
Primærhelsetjenesten legger til grunn at ukompliserte svangerskap skal ivaretas av 
primærhelsetjenesten og at risikosvangerskap henvises til 2.linje tjenesten. 
Primærhelsetjenestens oppfatning er at henvisningsplikten også må gjelde 
svangerskapsomsorgen slik at spesialisthelsetjenesten fungerer som en 2.linjetjeneste og 
ikke som en 1.linjetjeneste.  
 
Arbeidsfordelingen mellom 1.linjetjenesten og sykehusene må være basert på faglige 
kriterier og gjeldende retningslinjer.  
 
Bemanning 
Det er grunnleggende for best mulig kvalitet at det er tilstrekkelig bemanning med både 
leger, jordmødre og helsesøstre for at svangerskaps- og barselsomsorgen skal fungere i 
kommunene. Det er mange kommuner på Helgeland og de fleste av disse har jordmor i 
brøkstillinger. Det er ønskelig for rekrutteringen og stabiliseringen at flere kommuner går 
sammen og deler på jordmortjeneste i større stillingsbrøker. Kommune må ha tilstrekkelig 
ressurser / bemanning: lege og jordmor - for å kunne tilby gravide et reelt valg for hvem de 
velger å til kontroller hos. 
 
Kompetanse 
Kommunene må ta et større ansvar for kompetanseheving og sette det som et krav for de 
ansatte. Lokalt kan dette gjøres med regelmessig kursing/ tverrfaglig samarbeid mellom de 
ulike yrkesgruppene, i egen kommune eller ved interkommunalt samarbeid. Dette kan 
eksempelvis innarbeides i fastlegeavtaler og må også gjelde for turnusleger.  
 
Det er stor velvillighet i kommunene for kurs og trenig for personell som deltar i 
svangerskapsomsorgen. Økonomi og mangel på vikarer kan sette begrensinger på mulighet 
og omfang av å reise bort for oppdatering, kurs og hospitering. Enkelte steder er det 
opprettet samarbeid om kompetansevedlikehold mellom kommune og 
fødeavdeling/fødestue. 

Kompetanseheving skjer best ved kurs og møter i regi av foretakene der alle aktører i 
svangerskapsomsorgen er invitert, inklusive det personell som ivaretar samme omsorg i 
kommunene.  
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Hospitering.  
Det er ønske om at kommunejordmødrene kan hospitere i svangerskapsomsorgen – og i 
fødselsomsorgen på fødestuer og på fødeavdelinger. For både kommunejordmødrene og 
enkelte leger i kommunene, er det ønskelig med hospitering på fødeavdeling/ kvinneklinikk 
for faglig oppdatering og mengdetrening av fødsler. Det er i tillegg ønskelig med 
hospitering for leger hos jordmor – og leger som utfører ultralydundersøkelser både på 
normale og på risikosvangerskap. 
 
Seleksjon  
Gjeldende retningslinjer for seleksjon av gravide må implementeres og følges av primær - 
og spesialisthelsetjenesten slik at alle fødeinstitusjonene på Helgelandssykehuset har felles 
praksis. Jamfør tidligere nevnte retningslinjer og rapporten ”Et trygt fødetilbud”.  
 
Brukerperspektiv 
Det må det være valgfritt for den gravide å velge om hun vil gå til kontroller hos jordmor 
eller lege i svangerskapet. Hvis ikke valget er fritt og det skal styres av kommune/ 
helseforetak, blir svangerskapsomsorgen satt mange tiår tilbake. Trygghet handler om 
tillitt! Her må kommunikasjon mellom nivåene forbedres. 
En del barn fødes med forskjellige funksjonshemninger og foreldrene sitter ofte igjen med 
en følelse av at de er alene om dette. Helsepersonell må bli flinkere til å formidle kontakt 
med Likemann. Når det oppdages feil ved fosteret og informasjon ang. dette blir gitt, skulle 
foreldrene fått tips om at det er foreninger som driver med likemannsarbeid.  
Tiltak kan være å lage en informasjons brosjyre som fødeavdelinger / fødestuer og 
helsestasjon kan formidle til vordende eller nybakte foreldre. 
Brosjyren kan brukes som supplement for helsepersonell som mangler kompetanse på 
gjeldende område. Det optimale er at alle har nødvendig kompetanse, og ikke er redd for å 
fronte en vanskelig situasjon, med tanke på funksjonshemming.  
 
Brosjyren bør si noe om: 

• Nettsted hvor man kan finne opplysninger om antatt diagnose 
• Hva fins i kommunene av hjelpetiltak/ støtte ordninger (bør være retta mot 

førskole alder) 
• At foreningene NfU og Ups and DOWNS driver med likemanns arbeid 

Arbeidsgruppens anbefalinger for svangerskapsomsorgen 

Arbeidsgruppen er enig i at jordmor på fødestuer må ha hatt anledning til å vurdere gravide 
en eller flere ganger i løpet av svangerskapet for å kunne bidra med seleksjon til riktig 
fødeinstitusjon. Dette vil gjelde for kvinner som er selektert til å føde på fødestuer. I 
rapporten vises det til viktighet av at jordmødre bør bli kjent med de kvinnene som sokner 
til respektive fødestuer.  
 

• Jordmorgruppen mener det kan være god utnyttelse av felles jordmoressurser at alle 
tilgrensende kommuner kjøper jordmortjeneste fra helseforetaket – og i dette den 
nærmeste fødeinstitusjon.  

 
Forslaget er problematisk å akseptere fra kommunenes side fordi dette kan medføre 
en pulverisering av ansvar og kontinuiteten i svangerskapsomsorgen. 
Kommunikasjon mellom jordmor og lege i kommuner skal i fellesskap kunne 
etablere en tilfredsstillende svangerskapsomsorg, og det er kommunenes ansvar å 
sørge for at dette blir ivaretatt. 
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• Ultralydscreening uke 18 - må foregå hos ultralydkompetent personell, fortrinnsvis 
på fødeinstitusjon. Denne ordningen må være gjennomgående for hele 
Helgelandsregionen.  

• Det anbefales to årlige møter mellom fødeinstitusjonene, representant for 
kommuneleger og jordmødre for evaluering og veiledning for å optimalisere 
samarbeidet.  

• Oppgavefordeling mellom 1. og 2. linjetjenesten må følge gjeldende retningslinjer 
og basere seg på henvisninger slik at det er forutsigbare tilbud til den gravide og 
hennes familie 

• Interkommunale løsninger vil stabilisere tilbudene og optimalisere bemanning og 
rekruttering. Etablere system for faste møtepunkt og etablering av faste prosedyrer 
for vedlikehold av kompetanseheving og trening / kurs internt i de enkelte 
kommuner. Etablere interkommunale systemer og prosedyrer som imøtekommer 
både kompetanse – og beredskapskrav. I dette eventuelt å utnytte felles beredskap 

• Etablere arenaer for kompetansevedlikehold i samarbeid mellom helseforetak og 
kommuner. Involvere 1.linjetjenesten i perinatalkurs som arrangeres i 
helseforetaket.  

• Styrke samarbeid mellom kommuner og helseforetakets fødeinstitusjoner og 
faggrupper: gynekologer, pediatere og jordmødre. Etablere faste møtepunkt 1-2 
gg./årlig for gjennomgang av seleksjonskriterier, rutiner og trening på 
akuttsituasjoner. 

• Etablere hospiteringsordninger for jordmødre og leger mellom kommuner og 
fødeinstitusjoner 

• Iversette nødvendige registreringsrutiner og oppfølgingssystemer med hensyn til 
registrering av data som imøtekommer kvalitetskravene 

 

Følgetjeneste og beredskap 

Ingen av kommunene på Helgeland har avtaler med helseforetaket om følgetjeneste. Behov 
for konsultasjon og følge til fødeinstitusjon ivaretas av kommunelege, alternativt jordmor 
på stedet. Jordmor, der denne har mulighet for følge. Dette spesielt i Brønnøysund og 
Sømna. 
 
Definisjon på følgetjeneste, utdrag fra rapporten ”Et trygt fødetilbud”: 
Følgetjeneste er vurdering av kvinner i fødsel/gravide av kvalifisert helsepersonell og at 
den gravide/fødende får følge av kvalifisert helsepersonell til fødestedet, når det er vurdert 
som nødvendig. Beredskap i sammenheng med følgetjenesten innebærer organisering av 
vaktberedskap for kvalifisert helsepersonell. 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 fødestedet og behov for slik tjeneste. 
 
Det forutsettes at helseforetak og kommuner inngår avtaler om jordmortjenester som sikrer 
felles ressursutnyttelse og sikrer innbyggerne et forsvarlig helsetilbud når det gjelder 
følgetjeneste for gravide innbyggere. I mange kommuner vil dette bety at kommunene må 
prioritere den lokale jordmortjenesten for å få til tilstrekkelig vaktberedskap. 
Dersom reisetid til fødested er mer enn 1,5 time skal den fødende vurderes av lege eller 
jordmor på forhånd med tanke på transportmåte og behov for følge. På slike steder skal det 
finnes lokaliteter der jordmor kan lede fødselen på en tilfredsstillende måte dersom det 
vurderes at det ikke vil være tid til å transportere den fødende. Eller at kvinnen kan føde 
hjemme i ro og fred med jordmorhjelp.  
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Følgetjeneste er et tilbud og bruk må avgjøres ut fra en individuell vurdering relatert til 
behov. De fleste fødende vil kunne reise selv til fødeinstitusjonen uten bruk av følgetjeneste. 
Vaktberedskap med tilbud om en vurdering av om kvinnen er i aktiv fødsel eller av andre 
årsaker har behov for vurdering vil kunne forhindre unødvendige transporter og 
transportfødsler. 
 
Krav til følgetjeneste, jfr rapport 

• Som krav til følgetjeneste fra distrikt og inn til fødeenhet anføres følgende; 
Jordmor eller legekontakt vurderer klinisk status ved fødsel, har dialog med 
fødeenhet eller fødestue og vurderer transport med ambulanse - bil/båt/fly og behov 
for å få følge av jordmor eller lege. 

 
Kvalitetsindikatorer, jfr. rapport 

• Andel fødende som har fått vurdering av jordmor eller lege før reise til fødested 
• Antall transportfødsler med og uten kvalifisert assistanse. 

 
System for oppfølging av kravene, jfr rapport 

• Undervisning, trening og hospitering med aktiv tjeneste eller rotasjonsordninger. 
Treningen skal foregå sammen med aktuelt helsepersonell som er 
samarbeidspartnere. Det må etableres system for å dokumentere slik aktivitet. 

• Det må også etableres system som sikrer god tjeneste for eksempel ved sykdom og 
annet fravær. 

 
Krav til kompetanse, jfr rapport 
Etablert beredskap for følgetjeneste i samarbeid med ambulansetjenesten og fødestue må 
være på plass der det vurderes av de regionale helseforetakene og kommunene at det er 
behov for en slik tjeneste for å øke tryggheten til gravide og fødende. Følgetjenesten må 
omfatte jordmor eller lege med tilstrekkelig, oppdatert fødselskompetanse”. 
 
Jamfør brev fra Helse Nord RHF vedrørende:  

Følgetjeneste for gravide og fødende  

Regionale helseforetakene fått ansvaret for følgetjenesten for gravide og fødende fra 1. 
januar 2010. I dette inngår også ansvaret for beredskap for følgetjeneste.   
Helse Nord RHF ber helseforetakene snarest starte kartlegging av status i kommunene 
vedrørende jordmorledsaging - og beredskap for dette.  Jf. også Oppdragsdokument 2010. 
  
Forståelsen av ansvaret 
I denne sammenhengen vises det til St.meld. nr. 12 (2008 – 2009) ”En gledelig 
begivenhet”.  Her fremgår det (5.1 Vurdering og konklusjon): 
  
”Det er naturlig å foreslå en til halvannen times reisevei som veiledende grense, men dette 
vil avhenge av kommunikasjonsforhold, hvor langt fødselen har kommet osv.  Behovet for 
følgetjeneste må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.” 
  
”Regjeringen foreslår: 
•   Regionale helseforetak får ansvar for følgetjenesten for gravide til fødested. 
•         I samarbeid med berørte kommuner må det etableres et system for å vurdere gravide 

ved akutte problemstillinger og avgjøre hvem som har behov for følge” 
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Departementet påpeker at i hht. gjeldende rett er det fremdeles et kommunalt ansvar å sørge 
for lokal jordmortjeneste (jf. Kommunehelsetjenesteloven § 1-3 andre ledd). 
  
Økonomiske forhold 
HOD opplyser at dagens ordning med takstbasert finansiering over folketrygden for 
følgetjeneste videreføres inntil videre, jfr. FOR 2007-06-12 nr 608 ”Forskrift om stønad til 
dekning av utgifter til jordmorhjelp”.  Denne endrer forskrift fra 2005 og kan fra 2007 også 
inkludere jordmorledsaging med ambulanse.  

Situasjon på Helgeland:  

Oversikt over kommuner der reiseavstand til fødeinstitusjon overstiger 1,5 timer  

Hattfjelldal, Grane, Brønnøy, Sømna, Vevelstad, Vega, Rødøy, Lurøy, Træna  

Arbeidsgruppens forslag for å imøtekomme krav om følgetjeneste 

Helgeland har utfordrende geografi - fjell og fjord, mange små øy - kommuner som 
vanskeliggjør ivaretakelse og stabil døgnberedskap utover de legestillingene som er på de 
ulike steder i dag. Det vurderes som god regularitet på bilambulanser i distriktet, supplert 
med båt og stasjonert luftambulanse inkludert helikopter med legebemanning.  
Tidligere prosedyre med følgetjeneste i Hattfjelldal er avviklet. Behov for følge er endret 
som følge av en stabil svangerskapsomsorg, bedre informasjon og kommunikasjon med den 
gravide og hennes familie. 
 
Gruppen er enig i at organisert følgetjeneste med døgnkontinuerlig bemanning av 
jordmor er umulig å gjennomføre – for de fleste av kommunene på Helgeland, med 
utgangspunkt i dagens kommunestruktur og fordeling av antall kommunejordmødre. Dette 
både av hensyn til organisering / ansatt – forhold, samt det antall kommunejordmødre og de 
stillingsstørrelser som eksisterer i dag. Et slikt tiltak vil kreve en langt større ressurstilgang 
spesielt på kommunejordmorsiden.  
 
Forslag til organisering kan være: 
 

• Arbeidsgruppen anbefalinger møter kravet med følgetjeneste til kommuner som har 
over 1,5 times reisetid til fødeinstitusjon.  

• Interkommunale avtaler med sammenslåing av små jordmorstillinger til større og 
mer stabile stillinger, vi kunne imøtekomme dette noe.  

• Det vil uansett stille store krav til økning av antall jordmødre for å dekke opp 
vaktordning på døgnbasis.  Hver enkelt kommune må ta stilling til hva som kreves 
av følgetjeneste jfr reisetid til fødested og organisering av jordmortjenesten. Dette 
må avklares i samarbeid med helseforetaket. 

• Enhetlig gjennomgående ledelse og ansvarslinje for kommunejordmødre vil kunne 
være en alternativ modell. Styrker utnyttelsen av gjennomgående kompetanse, på 
tvers mellom kommuner og fødeinstitusjoner. Modellen er mindre hensiktsmessig 
sett inn mot interkommunale oppgaver og er uryddig i en arbeidsgiver / 
arbeidstaker- deling. 

• Følgetjeneste vil fordre sterkere integrering av systematisk opplæring av leger, 
jordmødre og ambulansepersonell. Dette krever jevnlige opplæringsprosedyrer 
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Utfordringer: 
 

Regularitet i transport kan påvirkes av værforhold. Dette skaper bekymring for 
Helgeland, spesielt med tanke på en større sentralisering ut av regionen for om lag 150 
kvinner / årlig, vurdert ut fra krav til seleksjon og med utgangspunkt i fødselstall fra 
2009. Gruppen ser også utfordring i at ansvarsfordelingen i følgetjenesten kan oppfattes 
to-delt, i og med at kommuner har ansvar for å sørge for lokal jordmortjeneste og HF 
har ansvar for følgetjenesten og beredskap for denne. Dette vil igjen kunne skape 
uryddighet og bemanningsutfordringer for jordmødre og deres ansettelsesforhold. 

Nå-situasjon – fødeavdelinger og fødestuer  
 

• Dagens bemanning i sykehus og fødestuer 
• Antall fødsler, oppgavedeling, kommunikasjonslinjer 

 
Kommunikasjonslinjer 
Vedlikehold av kompetanse er et lederkrav. Fødeinstitusjonenes ansatte har i varierende 
grad jevnlige møter i regi av egen avdeling. Som en del av helseforetaket deltar 
fødeinstitusjonenes bemanning/ledelse på de ulike aktiviteter som foretaket / egen 
faggruppe arrangerer. Kompetansenettverk i regi av foretaket og egen faggruppe innen føde 
– gynekologi og pediatri.  

Ledere av fødestuene / fødeavdelingene er underlagt de lederkrav som øvrige ledere i 
helseforetaket: 

Mål og resultatansvar, økonomi og personalansvar, informasjonsdeling, 
oppgaveprioritering og jevnlige teammøter 

 
Status og oversikt per fødeenhet 
 

Fødeinstitusjoner 
Mo i Rana - 
fødeavdeling 

Sandnessjøen 
fødeavdeling 

Mosjøen  
fødestue 

Brønnøysund 
fødestue 

Organisering 

Kirurgisk avdeling – 
seksjonsleder, 
er gynekolog 

Føde – gyn avdeling 
avdelingssjef med 
medisinsk rådgiver, 
er gynekolog 

Jordmorstyrt fødestue 
– kirurgisk område, 
medisinsk rådgiver 20 
% - gynekolog 

Jordmorstyrt fødestue, 
føde-gyn Ssj 
medisinsk rådgiver 20 % - 
gynekolog 

Fødsler 2008 347 280 42 38 

Fødsler 2009 387 265 69 49 

Barne - / hjelpepleiere 

6 årsverk m/ 
videreutdanning 
Alder snitt; ca 

4.55 årsverk, 6 stk m / 
videreutdanning 
Alder snitt; ca 53 år 

2.4 årsverk 
Alder snitt; 50 år 

4.10 årsverk 
Alder snitt; 51 år 

Jordmor 
8 årsverk 
Alder snitt; 30-50 år 

9.1 årsverk 
Alder snitt; 26-60 år 

6.6 årsverk 
Alder snitt; 50 år 

3.7 årsverk 
Alder snitt; 55 år 

Gynekologer 
4 hjemler - 4 fast ansatte 
per dato 

3 hjemler – 2 ansatt - 
1.- vakant 

1 hjemmel – dagtid 
ingen vakttjeneste ingen 

Rekruttering  Ok  Ok. jordmødre Ok - jordmødre Variabelt – pt. Ok 

Bakvakt jordmor 
Ikke etter turnus ringer 
ved behov 

Ikke etter turnus – 
ringer ved behov Ja 

Bakvakt pt for nyutdannet 
jordmor 

Internundervisning 1 gang / uke  

 
Ikke systematisk Kun 
m/ LIS- leger. 
Recusitering av 
nyfødte er innarbeidet 
 

Undervisning 
annenhver måned, og 
har en utarbeidet plan 
på dette. Loggføres 
 

Organisert 
internundervisning. 
Undervisning satt opp i 
god tid i forveien og sendt 
ut til de aktuelle, 
kommunelege og 
ambhelikopter. 4ganger i 
året. Loggføres  
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Trening på prosedyrer 
1g / halvår – trening i 
mellom Ikke systematisk Etter prosedyrer Etter prosedyre 

Risikofødende Ja, innenfor kriterier 
Ja, etter kriterier + 
tvillingsfødsler Nei Nei 

Hospitering Nei Nei Sporadisk Sporadisk 

Øvrig aktivitet  
Svangerskapskontroller
poliklinikk 

Svangerskapskontroller 
poliklinikk 

Svangerskapskontroller 
Poliklinikk, dialyse og us. 
spesialistpoliklinikk 

Medisinsk ansvarlig Gynekolog A-sjef / med rådgiver  Med -.rådgiver M-rådgiver 20 % 

Us av nyfødte Gynekolog / pediater Gynekolog / pediater Gyn/ almennlege Almennlege 

 

Del 2.  Tiltak for å imøtekomme kvalitetskravene på 
fødeavdelinger og fødestuer  

 
• I fødeinstitusjonene i helseforetaket 
• Vurdere organisering og personellbehov 
• Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger  
 

Overordnet krav til organisering, oppgave- og funksjonsfordeling og personellbehov  

Fødeavdelingene er mellomstore fødeinstitusjoner. De skal håndtere normalt fødende og 
pasienter med moderat risiko tilpasset avdelingens kompetanse. En nært samarbeid med 
kvinneklinikk, herunder drøfting av tvilstilfeller i forhold til seleksjon, er en grunnleggende 
forutsetning. De minste fødeavdelingene bør vurderes omgjort til fødestuer. Avdelingen må 
ha minst fire spesialister i fødselshjelp /gynekologi og man bør tilstrebe seks spesialister. 
Seleksjon og krav til fødeavdelinger vil blant annet avhenge av om det er barneavdeling 
eller ikke ved sykehuset. 
 
Vaktberedskap på fødeavdeling 

• Skal ha gynekologspesialist i vakt 
• Tilkallingstid for gynekologspesialist maksimalt 20 minutter 
• Vakthavende gynekologspesialist må være tilstede i avdelingen ved risiko fødsler 
• Anestesipersonalet skal ha tilstedevakt.  
• Anestesipersonalet har sammen med jordmor og gynekologspesialist ansvaret for 

gjenopplivning av nyfødte 
• Anestesiavdelingen skal kunne tilby epidural under fødsel 
• Katastrofesnitt skal utføres innen 15 minutter 
• Klinisk kjemisk avdeling samt blodbank skal ha døgnvakt 
• Fødeavdelinger bør kunne utføre syre - base undersøkelse på navlestrengsblod 
• etter fødsel 
• Tilgang til kvalifisert undersøkelse av barnet før hjemreise 
• Det bør være mulighet for tilkalling av jordmor i bakvakt det er en jordmor alene på 

vakt 
 

2.1 Tiltak for å imøtekomme krav - fødeavdelinger 

Innledning 
Fødselstallet for fødeavdelingene på Helgeland er små, men vil uansett kreve samme 
beredskap og bemanning som ved større avdelinger når nye krav skal implementeres. For 
både fødeavdelinger og fødestuer vil en av utfordringene med å møte nye faglige krav, 

142



  Helhetlig plan 

 Side 14 av 26 

være å tilfredsstille bemanningsvolumet på jordmødre. Dette både med hensyn til å skaffe 
tilstrekkelige antall og klare å etablere et stabilt miljø. Det er ut fra dagens situasjon ikke 
mulig å imøtekomme disse uten at dette skal gå ut over dagens barnepleierstab.  
For å imøtekomme intensjonen med kvalitetskravene er det mest optimale å bemanne 
avdelingene med 2 jordmødre på alle vakter, alternativt å ha bakvaktsordning, når en 
jordmor er alene med barnepleier på vakt.  I skisserte tiltak for å imøtekomme krav til 
bemanning tar vi utgangspunkt i å ha 2 jordmødre på alle vakter 
 
Dagens oversikt viser at både Sandnessjøen og Mo i Rana har lav jordmorbemanning på 
enkelte vakter. Begge avdelinger har arbeid hver 3. helg. Ingen av avdelingene har egen 
ansvarlig fagutviklingsjordmor. Mo i Rana har fordelt kompetanseansvaret til assisterende 
avdelingsleder. Sistnevnte avdeling har utfordringer med å kunne tilby heltidsstillinger for 
jordmødre som ønsker dette, av hensyn til personellbehov i turnus. 
 
Tiltakene for å imøtekomme faglige krav som er skissert under er sammenfallende for 
begge fødeavdelingene: 
 
Bemanning og beredskap: 
Bemanningsøkning for jordmorgruppen totalt for fødeavdelinger: 4 + 3 = 7 årsverk 
Eventuelt bemanningsreduksjon for barnepleie på fødeavdelinger: 2 + 2 = - 4 årsverk 
 
 
Status systemer og prosedyrer – fødeavdelinger 

 
Støttesystemer som er ivaretatt på begge fødeavdelinger: 

• Rescusiteringsrom 
• Varslingssystem som ivaretar oppkalling ved behov i akutte situasjoner  
• Anestesipersonalet har sammen med jordmor og gynekologspesialist ansvaret for 

gjenopplivning av nyfødte  
• Anestesiavdelingene kan tilby epidural under fødsel  
• Klinisk kjemisk avdeling samt blodbank har døgnvakt begge steder  
• Fødeavdelingene kan utføre syre - base undersøkelse på navlestrengsblod 
• Kvalifisert personell for undersøkelse av barnet før hjemreise er ivaretatt  

 
Støttesystemer og prosedyrer som må innføres elle endres på begge 
fødeavdelinger: 

• Anestesipersonalet må endre turnus og iverksette tilstedevakt på begge steder 
• Katastrofekeisersnitt kan ikke utføres innen 15 min i dag, unntatt når alle 

personalgrupper er tilstede på sykehuset  
• Katastrofesnitt bør trenes på slik som andre katastrofeøvelser, og legges inn i 

katastrofeplan for helseforetaket 
• Prosedyrer i forhold til ansvarsfordeling mellom jordmødre og leger må presiseres 
• Det må etableres klare retningslinjer for når lege skal tilkalles og informeres ved 

komplikasjoner.  
• Alle retningslinjer må tilpasses de nye kvalitetskravene.   
• Dokumentasjonsprosedyrer -loggføring - må forbedres på begge steder 
• Hospiteringsordning må inn i turnussystemet på begge steder og bør inngå som en del 

av kompetanseplanen. 
• Alle jordmødre bør ha en uke hospitering ved kvinneklinikk hvert annet år.  
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• Sandnessjøen må iverksette systemer for bedre oppdatering av kompetanse, trening og 
må innføre et mer gjennomgående prosedyresystem 

Overordnet krav til organisering, oppgave- og personellbehov - fødestuer 

Fødestuen organiseres som en enhet i linje til en fødeavdeling eller kvinneklinikk i et 
helseforetak med avklart ledelse og ansvar. Jordmødre på fødestuen kan være ansatt både i 
kommunen og kommunen kan kjøpe jordmortjenester av helseforetaket i delt stilling 
mellom kommune og HF. Det er viktig at dette ikke tilslører ansvarsforholdene og 
arbeidsgruppen mener derfor at jordmødrene bør være ansatt primært hos en arbeidsgiver 
og fortrinnsvis den som har det formelle ansvaret for driften av fødestuen. En god 
utnyttelse av de samlede jordmorressursene må avtales ved skriftlige samarbeidsavtaler.  
 
Overordnede krav til fødestuer: 

• Et viktig prinsipp ved drift av fødestuer er at jordmødre som arbeider på fødestuen 
deltar i svangerskapsomsorgen i kommunene som sokner til fødestuen og blir kjent 
med de gravide gjennom dette.  

• Det skal være organisert regelmessig internundervisning blant fødestuens ansatte, 
minst en gang hver andre måned. Undervisningen med tema og deltagere må 
registreres (loggføres) 

• Fødestuen skal ha tilsyn av tilknyttet 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 bør tas opp. Det skal vurderes 
hvilke internundervisning/praktisk trening av akuttsituasjoner som må 
gjennomføres. Dette skal dokumenteres/loggføres. 

• Det må eksistere en forpliktende plan for vedlikehold av kompetanse, herunder også 
tilbud om videre/etterutdanningsplan for fødestuens ansatte, også når det gjelder 
hospitering og arbeid ved større fødeinstitusjoner, også innen eget helseforetak. 

• Det skal foreligge skriftlige prosedyrer for observasjon og behandling av fødende 
etter mønster fra ”Veileder i fødselshjelp 2008”.  
Både seleksjonskriterier og prosedyrer skal godkjennes av ansvarlig jordmor ved 
fødestuen og leder på helseforetaket, å revideres minst hvert tredje år eller når det er 
påkrevet 

• Det skal være klare melderutiner for tilkalling av personell ved ”akutte situasjoner” 
• Det må etableres gode rutiner for tilkalling av legevaktlege ved akutte situasjoner 
• Det skal foreligge plan for trening, også av hjelpepersonell av ”akutte situasjoner” 

slik som vakuum/tang/setefødsler, store blødninger, dårlig barn.  
• Trening skal foregå regelmessig, minst 2 ganger årlig og aktiviteten skal loggføres 

på person som trener, samt dato. Legevaktlege må også holde nødvendige 
ferdigheter ved like  

• Registrering av aktiviteten ved fødestuen skal dokumenteres fortløpende.  
Spesielt er det viktig med god dokumentasjon av alle fødsler og alle overflyttinger 
under og etter fødsel i fødestuen. 

• Fødestuen bør ha samme system for elektronisk registrering av fødsler som finnes 
ved helseforetaket. 

• Årsrapporter ved fødestuer anbefales å ha en nasjonal mal 
• Ansvarlig jordmor på fødestuen må melde til leder ved fødeavdelingen i 

helseforetaket dersom det oppstår uforutsette driftsproblemer. 
• Skade/uhell/avvik skal meldes etter lovpålagte retningslinjer. 
• Det må være en plan for sjekking av alt teknisk utstyr ved fødestuen i tråd med 

       forskrift for internkontroll 
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2.1 Tiltak for å imøtekomme krav - fødestuer  

Innledning 
Fødestuene på Helgeland er små og sårbare, men har klart å holde drift og aktivitet på et 
akseptabelt nivå de siste 2 årene. Nye krav vil stille store krav til endringer i beredskap og 
systematisk drift, og vil gi utfordringer på antall stillinger i drift, på relativ liten aktivitet. 
Sommerstenging i Brønnøysund 4 fire uker, har vært gjennomført siden 2005. Mosjøen har 
etablert ”årsturnus” som sikrer bemanning i ferier - har ferre vakter i vinterperioden og 
flere i sommerferieavviklingen. Barselpasienter og nyfødte som tilhører området overføres 
til fødestuene etter forløsning i fødeavdelingene. Svangerskapspoliklinikk inngår i begge 
avdelinger. 
 
Brønnøysund har lang tradisjon på fødestuedrift, men har de siste årene hatt nedgang i 
fødselstall. Å oppfylle krav til jordmorbemanning vil fordre et større antall enn status i dag 
og dreining til flere jordmorstillinger. Dette vil gå ut over dagens barnepleier / 
hjelpepleierbemanning. Krav om 2 jordmødre på fødsler vil understøtte dette. Praksis for 
tiden er at det på dagtid er 2 jordmødre med på fødslene. Vaktberedskap i helger og for 
øvrig der det er nye jordmødre på vakt. Undersøkelser av nyfødte ivaretas av lege i 
kommunen etter skriftlig avtale. 
 
Fødestuo i Mosjøen har pr dato 2 jordmødre i beredskap. Tilgang på 2 jordmødre er 
gjennomgående. I sommerferieavviklingen kan det være enkelte vakter med ei jordmor og en 
barnepleier. Avdelingen har stabil personalgruppe med lavt sykefravær. For fødestua i 
Mosjøen vil overangen til økt jordmorberedskap merkes i mindre grad, fordi 
jordmorbemanningen ved omlegging til jordmordstyrt fødestue ble forsterket, i 2004. For 
begge fødestuene er hospitering vanskelig å gjennomføre grunnet minimal bemanning. Det 
lar seg gjennomføre med innleie av vikarer.  
 
Tiltak for bemanning og beredskap: 

• For å tilfredsstille bemanning med beredskap og følgetjeneste, vil det innebære en 
total bemanning på 9 årsverk for jordmødre i Brønnøysund.  

• Det beregnes å imøtekomme dette ved å omgjøre 4.10 barnepleierstillinger til 
jordmorstillinger og tilføre 1,2 årsverk utover dette. 

• Fødestuen i Mosjøen vil ha samme behov for jordmødre som Brønnøysund, total 
bemanning 9 årsverk jordmødre. Imøtekomme dette behovet ved å omgjøre 2,4 
årsverk barnepleierstillinger til jordmorstillinger.   

 
Bemanning og beredskap: 
Bemanningsøkning for jordmorgruppen totalt for fødestuene: 5,3 + 2,4 = 8,7 årsverk 
Eventuelt bemanningsreduksjon for barnepleie på fødestuer: 4.10+2,4    = 6,5 årsverk 
 
Systemer og prosedyrer - fødestuer 
• Tilsyn av gynekolog / eventuelt barnelege må nedfelles i skriftlige prosedyrer og 

gjennomføres jfr. nye krav.  
• Må nedfelles i avtaler og stillingsbeskrivelser   
• Forpliktende plan for kompetansevedlikehold og hospitering internt og eksternt må 

utarbeides og implementeres.  
• Hospiteringsordning for alle jordmødre, spesielt nyutdannede for å få mengdetrening og 

observasjon av risikosvangerskap – og fødsler.  
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Prosedyrer og system som er ivaretatt begge fødestuer: 
• Melderutiner for tilkalling av personell ved ”akutte situasjoner” 
• Etablerte rutiner for tilkalling av lege / legevaktlege ved akutte situasjoner  
• Regelmessig trening loggføres jfr. tabell.  
• Begge fødestuene har gode rutiner for registrering av aktiviteten ved fødestuen skal 

dokumenteres fortløpende. Det brukes eget skjema med egen spesifikasjon av alle 
fødsler og alle overflyttinger under og etter fødsel i fødestuen 

• Begge fødestuer rapporterer til linjeleder ved fødeavdelingen i helseforetaket dersom 
det oppstår uforutsette driftsproblemer, og benytter avvikssystem i helseforetaket ved 
skade/uhell/avvik, og det foreligger en plan for sjekking av alt teknisk utstyr ved 
fødestuen i tråd med forskrift for internkontroll 

 
Må følges opp og innføres 

• Samtlige fødeinstitusjonene i helseforetaket har samme system – Partus, men foretaket 
mangler kommunikasjon mellom enhetene. Dette ventes å være på plass ved 
implementering av felles plattform 

• Det utarbeides Årsrapporter ved fødestuene, men det mangler felles mal. Dette må 
implementeres når nasjonal mal foreligger 

 

2.3 Arbeidsgruppens vurdering og anbefaling til å imøtekomme kvalitetskrav til 
fødeavdelinger og fødestuer 

Det knyttes bekymring til å få utdannet tilstrekkelig fagpersonell for framtiden. Økte krav 
fordrer flere jordmorstillinger. På kort sikt fører dette til ønske om omgjøring av 
barnepleierstillinger til jordmorstillinger, noe som innebærer at disse gjøres ”overflødig”.  
 
Barnepleiergruppen har et verdifullt og viktig fokus på barselomsorgen og har god 
kompetanse på dette området. Ved omgjøring av stillinger er det opplagt at barselomsorgen 
svekkes.  Det er også uheldig at mulighet for videreutdanning innen spedbarn og barselpleie 
ikke synes ivaretatt. Denne gruppen vil ”på sikt”, sannsynligvis ha vanskelig med å 
opprettholde samme faglige nivå som dagens grupper.  
 
Vår anbefaling vedrørende utdanning er at behovet for denne gruppen kartlegges regionalt 
og nasjonalt og at det derigjennom kan påvirkes til å få opprettet muligheter for 
videreutdanning innen spedbarn og barselpleie. 
 
Arbeidsgruppen understreker viktigheten med å etablere flest mulig heltidsstillinger for å 
opprettholde kontinuiteten i arbeidet og ansvaret. Det bør uansett ikke være stillinger under 
50 % på fødeenhetene.  
 
Det er særdeles viktig for arbeidet innen fødeenhetene at det raskt gjøres et arbeid for å 
bringe prosedyrer og etablering av nødvendige kurs – og treningsopplegg i det systemet 
som tilfredsstiller faglige krav.   
 
Samarbeidet mellom de to fødeavdelingene på Helgeland må styrkes i den forstand at det 
åpner muligheter for felles utveksling av personell ved spesielle behov. Samarbeidet 
mellom fødeavdelingene innen helseforetaket skal sammen kunne sørge for å gi 
fødekvinnen og hennes familie et trygt tilbud i samarbeid med omliggende kommuner.  
Hospiteringsordninger må kunne utnyttes også innenfor helseforetaket. 
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Mangel på nødvendige IT-løsninger innen programmet Partus må settes i system slik at 
nødvendig registrering av gravide i overflyttingssituasjoner blir kvalitetssikret. Systemet 
må også kunne utnyttes med de moduler som finnes, eksempelvis rapportmodul.   
 
Nødvendig medisinsk – teknisk utstyr må skaffes for å imøtekomme faglige krav, 
eksempelvis krav om elektronisk lagring av CTG-kurver.  

2.4  Anestesi – og operasjonsberedskap  

Anestesi og operasjonspersonell er en viktig del av fødetilbudet ved fødeavdelinger og 
kvinneklinikker og er involvert ved smertelindring, forløsning med keisersnitt, resuscitering 
av nyfødte og akutt situasjoner hos mor. 
 
Kravspesifikasjon: 
 
Vaktberedskap kvinneklinikk (Helsedirektoratet, 2010): 

• Anestesilege samt anestesi sykepleier må ha tilstedevakt 
• Keisersnitt skal kunne utføres innen 15 minutter 
• Anestesipersonale skal være tilgjengelig ved gjenopplivning av nyfødte 

 
Vaktberedskap fødeavdeling (Helsedirektoratet, 2010): 

• Anestesipersonalet skal ha tilstedevakt 
• Anestesipersonalet har sammen med jordmor og gynekologspesialist ansvaret for 
• gjenopplivning av nyfødte 
• Anestesiavdelingen skal kunne tilby epidural under fødsel 
• Katastrofesnitt skal utføres innen 15 minutter 

 
Presisering av kravspesifikasjon fra regional gruppe:  
 
Anestesipersonal er at vagt begrep som kan tydes på forskjellige måter. Dette har skapt en 
del uro og usikkerhet. Inntil en avklaring på høyere nivå foreligger, likestilles begrepet 
”anestesipersonell” med anestesisykepleier. 
 
Krav til bemanning med operasjonssykepleier nevnes ikke eksplisitt i rapporten ”Faglige 
krav til fødeinstitusjoner”. Den regionale gruppen er enig at operasjonssykepleier er en 
naturlig del av et team der man skulle kunne forløse med keisersnitt og kommer derfor med 
følgende presisering av krav som skal implementeres i de lokale planene: 
 

• Fødeavdeling må ha operasjonssykepleier i døgnkontinuerlig 
vaktberedskap. 
 

Mandat til den lokale gruppen: 
• Ta stilling til hvordan kravene kan implementeres i Helseforetaket 
• Lag forslag til alternative løsninger for implementering av kravene og redegjøre for 

konsekvensene av de forskjellige alternativene 
 
Mo i Rana 

Anestesiberedskap - dagens bemanning 8 stillinger i turnus.  
• Aktiv tid til kl 22.00. 
• Nytt behov: Økning med ca 2 stillinger. Tilgjengelig pr. dato - 1. 

anestesisykepleiere utover bemanning. 
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• I beregning med stillinger ligger det 2 på kveld for å ha beredskap. I dette regnet 
etter 33,6 timer som utgjør en stilling her. Minimumsbehovet ”kan være” 10 
stillinger fordelt på 12 personer.  
Operasjonsberedskap– dagens bemanning 12 stillinger i turnus. 

• Aktiv tid til kl. 22.00 
• Oppsettet for 3-delt aktiv turnus for operasjonssykepleierne + dekningen av 

operasjonssykepleiere på dag.  
• Nytt behov: Økning med ca 4 stillinger. Tilgjengelige ressurser finnes 

Sandnessjøen 
Anestesiberedskap – dagens bemanning 7 stillinger i turnus.  

• Aktiv tid til kl 21.00. 
• Nytt behov: Økning med ca 2 stillinger. 
• I beregning med stillinger ligger det 2 på kveld for å ha beredskap. I dette regnet 

etter 33,6 timer som utgjør en stilling her.  
• Minimumsbehovet ”kan være” 10 stillinger fordelt på 12 personer. 

 Operasjonsberedskap – dagens bemanning 11,5 stillinger i turnus 
• Aktiv tid til kl 21.00 
• Tilgjengelig stillinger:  
• Oppsett for tredelt turnus + dekning av operasjonssykepleier på dag 
• Nytt behov: 2.20 stilling  

 
Arbeidsgruppens vurdering av tiltak - operasjon og anestesiberedskap: 
Kravene kan implementeres i sykehusenhetene både i Mo i Rana og i Sandnessjøen. Dette 
vil kreve en total stillingsøkning på om lag 10 stillinger for spesialsykepleier innen 
operasjon og anestesi.  
Utfordringer vil være å få utdannet tilstrekkelig antall og etablere stabilitet i de respektive 
personellgruppene. I tillegg å ha økte muligheter for å opprette nødvendige stillinger, også 
med tanke på arbeidsfordeling innen fagfeltene utover beredskapsordning. 
Utdanning – kostnadskrevende for studenter som skal rekrutteres til utdanning. Reise- og 
bo ulemper blir stadig vektet som for store til at voksne studenter ønsker å ta utdanning. 
Høgskolene må finne alternative modeller til samlingsbasert undervisning. 
Konsekvenser kan bli at enhetene ikke klarer å få tilstrekkelig antall personer i stillingene 
på begge steder og at vi må etablere stillinger på tvers av enheter. Dette har vært diskutert 
tidligere i forbindelse med sommerferier og er lite attraktive modeller.    
 

2.5 Gynekologsituasjon på Helgeland samt betraktninger ved kvalitetskrav 

Forslag til organisatoriske krav: 
• Fast ansatte spesialister må utgjøre hoveddelen av bemanningen ved 
• fødeavdelinger 
• Korttidsvikarer er en nødløsning for kun kortere perioder 
• Ved vikarbruk bør det benyttes faste vikarer 
• Faste vikarer må forpliktes til å delta i regionale og nasjonale fagfora 
• Krav til språkkunnskaper hos vikarer, må beherske norsk eller skandinavisk språk 
• Krav til kontroll av vikarers kompetanse 
• Krav til opplæring og opplæringsprogram for nytilsatte, også vikarer 
• Samarbeidsløsninger og nettverksutvikling med nærliggende fødeinstitusjoner bør 

vurderes 
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Betraktninger på å imøtekomme krav til bemanning  
Selv om gynekologstillingene ved Helgelandssykehuset per dags dato er besatt er det mye 
som tyder på at rekrutteringssituasjonen for gynekologer ikke blir lettere. Det utdannes i 
dag mange leger i Norge og norske leger i utlandet. Det utdannes også for få gynekologer i 
Norge til å fylle avgangen for alderpensjonister. Avdelingene er avhengige av import av 
spesialister.  

Et trygt fødetilbud vil føre til at de store fødeavdelingene må ansette flere spesialister for å 
fylle sine kvalitetskrav jfr at Kvinneklinikkene skal ha gynekolog i tilstedevakt. Dette er et 
korrekt kvalitetskrav, men det vil gjøre situasjonen vanskeligere for små sykehus med små 
fødeavdelinger 

Vaktsystemet. 
For å dekke vakt gjennom hele året trenges det med dagens system 2,8 årsverk à 38 timer. 
Da er det regnet aktiv arbeidstid fra kl 07.45 til 16.30 på hverdager, 09 – 13 på lørdag, 
søndag og helgedager og resten passiv hjemmevakt.  Med en bemanning på 3 med 
normalarbeidstid vil det altså være bare en gynekolog tilstede til enhver tid. 
 
Ved fødeavdeling skal gynekologene ha tilstedevakt ved risikofødsler som trenger 
overvåkning. Det må avklares med fagforening Dnlf hvilke arbeidsforhold og betaling en 
må planlegge for slike stillinger. Krav til fasiliteter på sykehuset f.eks soverom og 
oppholdsrom. Avtalen blir sannsynligvis felles for hele landet, men det er flest slike 
fødeenheter i Helse Nord. Arbeidsgruppa i Helse Nord burde ta dette opp med Dnlf. 
Eventuelt kan en tenke seg hjemmevakt av gynekolog med oppmøtetid 5 min ved 
risikofødsel på gang.    

 
Oppbygging av gynekologstaben 
1.prioritet, en overlegestilling til i Sandnessjøen.  
2.prioritet, ved ledighet bør gynekologstillingen i Mosjøen inngå i vaktsystemet i 
Sandnessjøen eller Mo. Eventuelt kan denne være lokalisert et av de to stedene med 
ambulering til Mosjøen. Det er aktivitetsgrunnlag som er stort nok for en gynekolog i 
Mosjøen i dag.  
3.prioritet den femte gynekologstilling i Sandnessjøen og Mo.  
Den kan evt. dekkes av vikar 12 uker per år 
 
Det innføres obligatorisk hospitering ved større fødeavdeling for gynekologer på små 
fødeavdelinger. En må planlegge en uke per år.   
 
Er det aktuelt ved KK UNN?  Det bør lages en regional plan på hospitering.  

 
Pediatri Helgelandssykehuset 
Våre fødeavdelinger kommer i kategorien fødeavdelinger uten barneavdeling  
Status pediatersituasjon pr. 20.09.10 
 
Helgelandssykehuset HF – 4 pediaterstillinger 
Sandnessjøen:  
3 pediaterstillinger derav 2 stillinger besatt pt. 
(områdefunksjon - spes. Brønnøy og Mosjøen) 
Ingen vaktberedskap for fødeavdelingen 
Mo i Rana 
1 pediaterstilling - besatt 
 

149



  Helhetlig plan 

 Side 21 av 26 

Arbeidsgruppa i Helse Nord må diskutere om pediater i vakt er tilstekkelig for å kunne gi 
kvinner med risikosvangerskap merket * fødeavdeling m/ barneavdeling under seleksjon til 
fødeavdeling et tilbud. Helgelandssykehuset burde i følge dette ha mulighet til pediater i 
vakt ved en av fødeavdelingene. 
 

2.6 Faglige føringer 

• Seleksjon 
• Nye grupper som skal føde ved kvinneklinikk. 
• Uten barneavdeling osv 
• Videre utfordringer 

 
Seleksjon 
Jamfør faglige krav:  
Det er sprik mellom faglige krav og Cochrane. Dersom de faglige krav skal innføres vil det 
føre til at flere gravide går lengre tid før forløsning enn dagens praksis da alle over 41+6 
blir sendt til fødeavdeling. 
Vår mening er at det ikke er riktig at fødestuer skal ta fødsler inntil uke 42+2. Overtid er 
definert fra uke 42+0. Cochrane anbefaler forløsning før uke 41+2 for å redusere perinatal 
mortalitet. Det er ikke enighet om dette mellom norske fødselshjelpere.  
Faren for morkakesvikt øker mot uke 42+0 og det kan diskuteres om grensen for fødsel ved 
fødestue bør være f. eks 41+4. Dette bør diskuteres nærmere i regional gruppe og det 
anbefales at kriteriene må være lik nasjonalt. 

 
I følge Nordlandssykehuset (dr. Holdø) har de 5 % av de fødende fra lokalsykehusene nå. 
Det er mest premature fødsler og fødsler der mor har annen sykdom eller en forventer 
dårlig barn som trenger neonatalavdeling. Det er nok litt flere som er selektert bort fra 
Helgeland i dag. Noen reiser til Trondheim (misdannelser hos barnet) og til UNN 

Nye grupper som skal føde ved kvinneklinikk: 

”Et trygt fødetilbud” gir svært strenge krav til seleksjon og en del av de oppramsede 
kriteriene kan diskuteres. Dette bør også diskuteres i den regionale gruppen. 

• Kvinner med seteleie for vaginal forløsning og ytre vending. 
Kommentar:  
Seteleie finns hos ca 3-4 % og av disse kan ca 50 % føde vaginalt. 

• Vekstretardasjon - definert som tilvekst – 22 %.  
Kommentar:  
Det er et strengt seleksjonskrav hvis andre parametere er normale.  % andel? 

• Overvekt BMI > 35. 
Kommentar:  
Øker faren for de fleste svangerskapskomplikasjoner og faren for operativ forløsning. Men 
øker det faren for dårlig barn hvis der ikke er andre komplikasjoner? Strengt 
seleksjonskriterium. 5 % av de fødende (?) 

• Tidligere født barn med alvorlig GBS infeksjon.   
Kommentar:  
De vi kjenner til får penicillinprofylakse og er det da grunn til at de skal føde på 
kvinneklinikk? Lite antall. 
 
Uten barneavdeling ved fødeavdelingen skal også følgende kvinner føde ved 
Kvinneklinikk: 

• Tidligere keisersnitt eller operasjon på livmor som nå skal føde vaginalt.  
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Kommentar:  
Etter MFR tall 7 %. Fare for uterusruptur er 0,5 – 1,7 % (etter graden av ruptur). 1/3 ender i 
nytt keisersnitt. 2/3 føder vaginalt.  
Dette er et svært strengt seleksjonskrav når fødeavdelingene øker beredskapen med 
tilstedevakt for operasjon, anestesi og gynekolog ved risikofødsler. 

• Ved oligohydramnion. 
Kommentar: 1-2 % eller mer? 

• Polyhydramnion.  
Kommentar: Et fåtall. 

 
Videre utfordringer: 

• Vil seleksjonskriteriene medføre flere keisersnitt fordi kvinnene ikke vil reise bort? 
Det vil ikke være ønskelig og alle må følge norsk praksis.  

• Mottakerapparatet ved Kvinneklinikk må være akseptabelt for de fødende fra 
Helgeland. Sykehotellkapasitet? Opphold for barnefar / søsken?  

• Det bør utarbeides en regional plan for hvordan man skal løse disse utfordringer 
som følger som en konsekvens av en større seleksjon.  

• Når skal de fødende reise til Kvinneklinikk? I forkant av fødsel eller med 
flytransport ved begynnende fødsel? Det bør være ens politikk i Helse Nord.  

• Økonomi – er lovverket klart på dette i dag?  
 

2.7 Utfordringer for å imøtekomme krav til bemanning og kvalitetskrav 

Gynekologer: 
 

Begge fødeavdelinger har vaktberedskap på fødeavdeling med gynekologspesialist i vakt.  
• Mo i Rana 4 faste gynekologer  
• Sandnessjøen 3 faste gynekologer fra april 2011  

▫ Trenger 2 i Ssj) +1 (MiR) = 3 gynekologstillinger i økning totalt for 
å opprettholde 4+4 og 1 for oppbakking i fravær / ferier / 
avspaseringer - overlegepermisjoner 

▫ Tilkallingstid for gynekologspesialist maksimalt 20 minutter - er ok 
på begge steder. Nødvendig med konkretisering i fht til 
katastrofesnitt og responstid 15 minutter. 

▫ Vaktsystem der gynekologspesialist skal være tilstede i avdelingen 
ved risiko fødsler, må settes i system på begge steder 

▫ Leger og jordmødre som har kortvarige vikariater er kjent med 
avdelingens rutiner og prosedyrer (veiledere)  

 
Rekruttering av gynekologer er avhengig av andre faktorer slik som jobbtilbud til partner 
(ofte akademikere som har lettere for å få arbeid på store steder), godt arbeidsmiljø, 
mulighet for forskning, barnehageplass, boligtilbud, friluftsliv  

Helgelandssykehuset kan legge til rette for slike faktorer 

Etterspørselen på Helgeland etter gynekologvurderinger øker. Enkelte av primærlegene har 
mindre kompetanse i gynekologi enn tidligere. Det har sammenheng med at det er flere 
leger som er utdannet i andre land der de ikke får opplæring i praktisk gynekologi. I 
Sverige og mange andre EU land går kvinner direkte til gynekolog. Arbeidsmengden i 
gynekologi øker med dette for gynekologene på dagtid. Mens arbeidet ved fødeavdelingene 
er mest vaktarbeid.  
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Det er ikke noe problem å sysselsette 4 gynekologer ved avdelingen i Mo i Rana og 
Sandnessjøen, samt en i Mosjøen på dagtid. 

Gyn/ fødeavdelingene i Sandnessjøen og i Mo i Rana har nå hver sin stilling for lege i 
spesialisering (LIS). Avdelingene er godkjent som gruppe II utdanningsavdelinger og LIS 
kan ta hele sin gruppe II tjeneste på Helgeland. I tillegg kan de ta et års obligatorisk 
kirurgitjeneste her. 

Med økt seleksjon av risikofødende kan vi regne med at tiden som blir godkjent vil bli 
redusert. Dette har vært diskutert i spesialitetskomiteen før.  

Utdanning av legespesialister er tidkrevende for avdelingene, men viktig for rekrutteringen. 

 

Del 3  Presentasjon av ulike modeller basert på å kvalitetskrav 
og seleksjonskriterier 

 
Innledning: 
 
Det er særdeles viktig for helgelandsregionen at det kan være enighet om å etablere en 
svangerskapsomsorg og et fødetilbud, som holder nødvendig kvalitet og innfrir nasjonale 
krav. Vårt felles ansvar er å sørge for et helhetlig tilbud for svangerskap, fødsel og 
barselomsorg til gravide og fødende kvinner på Helgeland.  
Som en konsekvens av implementering av nye krav til et tryggere fødetilbud, vil dette bli 
utfordrende for helgelandsregionen, innenfor den organisering vi har i dag. Samtidig vil det 
være avgjørende for å kunne etablere en helhetlig plan, at distriktene og fødestuene blir 
sterkere integrert i felles utfordringer.  
 
For Helgelands befolkning er det viktig å kunne tilby et faglig forsvarlig fødetilbud. Ved 
implementering av nye kvalitetskrav som foreslått i ”Et trygt fødetilbud”, vil 
helgelandsregionen som en konsekvens av strengere utvelgelse for å føde på små 
fødeavdelinger, måtte sende ut omlag 150 kvinner til fødsel utenfor helseforetakets 
institusjoner. Forutsatt implementering som foreslått, vil dette bety et samlet fødselsvolum 
på Helgeland de nærmeste årene rundt 600 fødsler. Tabell under viser utviklingen i 
fødselstall fra 2008 – 2010.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UTVIKLING FØDSLER 2010 - 2008

2010
2010 
akk 2009

2009 
akk 2008

2008 
akk 2010

2010 
akk 2009

2009 
akk 2008

2008 
akk 2010

2010 
akk 2009

2009 
akk 2008

2008 
akk 2010

2010 
akk 2009

2009 
akk 2008

2008 
akk 2010

2010 
akk 2009

2009 
akk 2008

2008 
akk

jan 35 35 34 34 29 29 11 11 9 9 2 2 25 25 25 25 18 18 6 6 4 4 6 6 77 77 72 72 55 55

feb 26 61 39 73 16 45 1 12 2 11 4 6 16 41 23 48 26 44 5 11 6 10 1 7 48 125 70 142 47 102

mar 36 97 35 108 30 75 4 16 1 12 4 10 25 66 20 68 20 64 1 12 2 12 5 12 66 191 58 200 59 161

apr 28 125 34 142 34 109 5 21 7 19 4 14 31 97 15 83 22 86 6 18 5 17 2 14 70 261 61 261 62 223

mai 35 160 31 173 27 136 3 24 7 26 3 17 17 114 24 107 28 114 4 22 5 22 7 21 59 320 67 328 65 288

jun 34 194 34 207 30 166 7 31 3 29 5 22 24 138 21 128 23 137 2 24 3 25 3 24 67 387 61 389 61 349

jul 35 229 29 236 34 200 8 39 10 39 1 23 19 157 35 163 37 174 0 24 2 27 0 24 62 449 76 465 72 421

aug 28 257 36 272 24 224 5 44 7 46 4 27 27 184 22 185 25 199 3 27 3 30 2 26 63 512 68 533 55 476

sep 35 292 22 294 34 258 7 51 6 52 2 29 21 205 22 207 21 220 1 28 7 37 4 30 64 576 57 590 61 537

okt 292 30 324 35 293 51 6 58 7 36 205 15 222 18 238 28 3 40 1 31 0 576 54 644 61 598

nov 292 28 352 26 319 51 5 63 4 40 205 30 252 22 260 28 5 45 3 34 0 576 68 712 55 653

des 292 35 387 28 347 51 6 69 2 42 205 13 265 20 280 28 4 49 4 38 0 576 58 770 54 707

Totalt 292 387 347 51 69 42 205 265 280 28 49 38 576 770 707

HSYKMo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Brønnøysund
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Bakgrunn: 
 
Med bakgrunn i dagens struktur med 4 fødeinstitusjoner og relativt liten fødselsaktivitet, vil 
det totalt sett i institusjonene måtte oppbemannes med: 
15 jordmorårsverk, 3 gynekologstillinger, 4-6 operasjonssykepleierårsverk og 4 
anestesisykepleierårsverk for å imøtekomme krav til bemanning og beredskap. I dette er det 
ikke tatt med en eventuell reduksjon av samtlige barnepleierårsverk. Det vil i så fall 
redusere behovet for tilførsel av årsverk, men ikke behovet for antallet jordmødre som må 
rekrutteres inn.  
 
Fødestuene vil ikke berøres av lege – og spesialsykepleierbehovet og vil ha en relativt 
større andel jordmødre enn fødeavdelingene på bakgrunn av krav til bemanning og 
beredskap. Dette innebærer i tillegg mindre fødselstrening pr. jordmor. 
 
Implementerte krav - fødselsvolum ca 600 fødsler - forutsatt uendret drift og 
fødselsfordeling på 4 fødeinstitusjoner:  
 

• Fødestuer vil ha ca 100 av 600 fødsler  
• Fødeavdelingene i Sandnessjøen og Mo i Rana har da et samlet volum på ca 500 

fødsler.  
• Med utgangspunkt i fødselstall fra 2008 – og hittil i 2010, vil en videre fordeling 

tilsi: 
• Sandnessjøen vil ha +200 fødsler og Mo i Rana vil ha +300 fødsler  
• Altså en nedgang av fødsler for begge fødeavdelinger. 
• Fødeavdelingene skal oppbemanne med jordmødre, gynekologer og beredskap for 

operasjon og anestesi.  
• Det vil i tillegg som en konsekvens av seleksjonskravene, være mindre 

risikofødende både innlagt i svangerskapet og i fødsel på Helgeland 
 
Forslag: 
 
Overstående innledning og bakgrunn, rapportens innhold, dokumentasjoner og 
anbefalinger, er lagt til grunn for å foreslå alternative organiseringsmodeller. Dette har vært 
viktig både for å imøtekomme faglige krav, men også for å bedre stabilisering av 
nødvendige fagmiljø. Økonomiske konsekvenser har ikke vært beregnet og er heller ikke en 
del av gruppens mandat.   
 
Arbeidsgruppen har diskutert ulike muligheter for løsning og møter disse utfordringer med 
faglig enighet. Samtidig deler gruppen en felles bekymring for de forslag som igjen vil 
kunne resultere i endring av tilbud, konsekvenser for yrkesgrupper, spesielt barnepleiere og 
jordmødre. Sistnevnte med utfordringer ved å tilfredsstille både kvantitet og kvalitet.  
 
Jamfør faglige krav skal små fødeavdelinger vurderes omgjort til fødestuer. Med skisserte 
scenario ved full iverksettelse av foreslåtte seleksjonskrav, vil Helgelands fødeinstitusjoner 
være innenfor denne kategorien. For å imøtekomme gruppens intensjoner med å sørge for 
et helhetlig tilbud og ivareta krav og forutsetninger i en sårbar region, ser vi det som 
nødvendig å etablere et mer samlet fødetilbud på Helgeland.  
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Gruppen skisserer 3 alternative modeller: 
 

1. Status som i dag to fødeavdelinger med 4+1 gynekologer – samarbeid 
mellom enhetene om gynekologdekning og beredskap. Fødestuer uendret. 

 
Kort begrunnelse: 
Alternativet vil oppfylle krav til beredskap og bemanning, men vil være sårbart mht antall 
fødsler fordelt på flere leger og jordmødre. Gir dårlig utnyttelse av etablert tilstedevakt for 
støttepersonell. Vil samtidig forsterke behovet for kompetansepåfyll og trening samt 
hospitering jamfør krav. Vil stille sterkere krav til utnyttelse av felles personellressurser. 
Ved uendret drift av fødestuer er dette en ressurskrevende modell med marginalt 
fødselstall. Fødeavdeling uten pediaterberedskap og lavt fødselstall vil i tillegg være mer 
utsatt for krav om omgjøring til fødestue. 
 

2. To fødeavdelinger der en av avdelingene styrkes med å etablere system for 
pediatervakt for tilkalling ved behov og 4+1 gynekologer i vakt. Fødestuer 
uendret.  

 
Kort tilleggsbegrunnelse: 
Alternativet vil oppfylle krav til beredskap og bemanning. Modellen vil i tillegg redusere 
antall overflyttinger til kvinneklinikk / fødeavdeling med barneavdeling, jamfør 
seleksjonskriterier, spesielt vaginale fødsler etter tidligere keisersnitt. Dette vil kunne gi 
utslag i å redusere behovet for overflyttinger av ca 80 fødende på Helgeland pr. år. 
Alternativet gir flere fødsler, styrker kompetanse i avdelingene og øker innleggelser og 
utnytter bedre etablert bemanning og beredskap. Fortsatt lavt fødselstall pr. fødeavdeling. 
Ved uendret drift av fødestuer er dette fortsatt en ressurskrevende modell med marginale 
fødselstall. I modellen legges det ikke opp til å etablere barneavdeling. 
 
 
Modell 3 alternativ organisering i dagens fødestuer  
Deler av arbeidsgruppen ser på dette som et alternativ å arbeide videre med.  
Representant fra KS og avdelingsjordmødrene på fødestuene støtter ikke forslaget. 
 
   3a)  To fødeavdelinger og 1 fødestue  
For å motvirke et marginalt fødselstall på 2 fødeavdelinger, innebærer dette forslaget at 
fødsler fra en av fødestuene foregår på fødeavdelingene i Sandnessjøen eller i Mo i Rana. 
Forslaget kan bidra til å forsterke fødetilbudet på fødeavdelingene med mellom rundt 50-60 
fødsler. 
Desentralisert fødetilbud er vedtatt som et krav. Det er allikevel få gode argumenter for å ha 
lavrisikofødsler på fødestuer. I tilknytning til konsekvenser av utvelgelseskriteriene på 
Helgeland vil flere fødsler på fødeavdelinger være med på å styrke fagmiljøet både hos 
jordmødre i fødeavdelinger, for leger i utdanning og et nødvendig spesialistmiljø. En 
modell med en fødestue vil kreve mindre tilførsel av jordmødre enn to fødestuer.  
 

3b) To fødeavdelinger og ingen fødestuer  
  
For å motvirke et marginalt fødselstall på 2 fødeavdelinger, innebærer dette forslaget at alle 
fødsler på Helgeland foregår på fødeavdelingene i Sandnessjøen og Mo i Rana. Forslaget 
kan bidra til å forsterke fødetilbudet på 2 fødeavdelinger med rundt 110 – 120 fødsler per 
år. 
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I arbeidet må det legges til rette for å - i samhandling med kommuner og helseforetak, 
utarbeide en modell som etablerer alternativ drift i dagens fødestuer. Ha fortsatt tilbud om 
svangerskapskontroller, ultralydundersøkelser, barselomsorg, ammeoppfølging, oppfølging 
av nyfødte og beredskap for følgetjeneste. Samtidig må modellen ivareta nødvendig 
beredskap for å forløse kvinner der fødsel er kommet for langt i fht til reise.  
  
Modellen innebærer reiseulemper for flere kvinner i distriktet som må være forberedt til å 
føde på fødeavdeling. Dette kan tilrettelegges i foretaket. Risikogravide i distriktene må 
forholde seg til det samme i dagens modell. Følgetjenestebehovet vil kunne øke. Modellen 
synliggjør et mindre behov for jordmødre og vil kunne ivareta barnepleieres kompetanse i 
forhold til barsel og ammeoppfølging. Ferre jordmorårsverk kan fordeles på vakt for 
følgetjeneste vurdering for fødsel og transport.   
 
Geografiske utfordringer kan være fornuftig å gå nærmere inn på uten at dette er mer kritisk 
på noen av stedene. Modell 3a – og 3b, bør uansett kunne diskuteres nærmere. 
    

Del 4  Avslutning 
 
Arbeidet med denne rapporten har vært positivt og har bidratt til å ha fått kartlagt viktige 
områder som må berøres i arbeidet med en mer detaljert plan mellom helseforetak og 
kommuner. Arbeidsgruppen knytter allikevel betenkninger til de store konsekvensene for 
fødselstallet på helgeland og det omfanget av gravide kvinner og familier som blir en del av 
de endringer som følger av det. Det er samtidig viktig å understreke at faglige krav og 
skjerpede rutiner er viktig å få på plass for å trygge framtiden så vel for kvinner og familier, 
men også for et nødvendig fagmiljø som skal ivareta ansvaret.  
 
Fra kommunerepresentanten i arbeidsgruppen har det på vegne av sine kommuner vært 
viktig å kunne gi følgende innspill: 
Helsetilbudet til befolkningen har både et helsefaglig- og samfunnsmessig perspektiv. Det 
er en samfunnsoppgave å legge til rette for at alle skal ha rett til et godt helsetilbud uansett 
hvor de bor. Dette har stor betydning både for tryggheten til befolkningen, 
bosettingsmønsteret og grunnlaget for næringsliv og arbeidsplasser. 
En god, desentralisert svangerskaps – fødsel og barselomsorg er en hjørnestein i 
helsetilbudet i vår region som har svært stor betydning for tryggheten til fødende kvinner 
og deres nærmeste familie. En god omsorg for de fødende vil også virke inn på mulighetene 
til særlig å få unge mennesker til å jobbe og bosette seg her, noe som igjen vil ha betydning 
bl.a. for rekrutteringen av helsepersonell.  
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