
 

Styrets vedtak i sak 117-2015 Fødselsomsorgen i Helse Nord - en analyse av 
kvalitet og vurdering av risiko, oppfølging av styresak 121-2012 
 
 
Styrets vedtak: 
 

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Fødselsomsorgen i Helse Nord - En 
analyse av kvalitet og vurdering av risiko til orientering.  
 

2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering innen 1. april 2016 med 
status på de foretaksspesifikke tiltak for å redusere risikoen i fødselsomsorgen. 

 
 



 

Møtedato: 25. november 2015   
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Tove Svee/Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 
 

Styresak 117-2015 Fødselsomsorgen i Helse Nord - en analyse av 

kvalitet og vurdering av risiko, oppfølging av 

styresak 121-2012 
 
 
Formål 
I forbindelse med innføring av nye seleksjonskriterier i fødselsomsorgen i Helse Nord 
ba styret i Helse Nord RHF adm. direktør om å legge frem en styresak som beskriver 
konsekvenser av de innførte seleksjonskriterier på pasientstrømmer og om mulig på 
behandlingskvaliteten (jf. vedtakets punkt 4 i styresak 7-2012 Desentralisert 
fødselsomsorg i Helse Nord, oppfølging av styresak 31-2011 - styremøte 13. februar 
2012).  
 
Styret ba videre om å få lagt frem en styresak om risiko- og sårbarhetsanalyse for 
fødetilbudet i regionen innen utgangen av 2014 (jf. vedtakets punkt 3 i styresak 121-
2012 Implementering av nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord – 
regional handlingsplan, oppfølging av styresak 7-2012 - styremøte 31. oktober 2012).  
 
De oppdaterte regionale seleksjonskriterier ble innført med virkning fra 1. mars 2012. 
Data fra fødselsomsorgen registreres i Medisinsk fødselsregister (MFR). For å få 
inkludert oppdaterte og pålitelige data, som også inkluderte 2014, har saken blitt utsatt 
(jf. styresak 66-2013/3 og styresak 137-2014/8 Oppfølging av styrets vedtak, status for 
gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3).  
 
Formålet med denne rapporten er å gi en beskrivelse av resultatene etter innføringen 
av de nye seleksjonskriterier i forhold til pasientstrømmer, kvalitetsparametere samt 
risiko og sårbarhet. Den gir også vurderinger/analyser som kan danne grunnlag for 
eventuelle justeringer i tilbudet. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Stortingsmelding nr.12 (2008-2009) En gledelig begivenhet har lagt klare føringer for 
utvikling av en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Norge. 
Stortingsmeldingen ble fult opp av Helsedirektoratet med rapporten Et trygt fødetilbud, 
forslag til kvalitetskrav for fødeinstitusjoner (IS1803-april 2010). 
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Helse Nord RHF iverksatte en Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og 
barselomsorg i Helse Nord - konsekvenser av forslag til nasjonale kvalitetskrav (jf. 
styresak 113/2010 Nasjonal strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, 
oppfølging av styresak 60-2009/3 og styresak 56-2010 - rammeverk for en helhetlig plan - 
styremøte 12. november 2010). 
 
Denne saken ble videre fulgt opp med styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i 
Helse Nord - videre arbeid (styremøte 24. mars 2011) og styresak 7-2012.  
 
Den fremlagte evalueringen baserer seg på grunnlagsdata fra MFR og Norsk 
overvåkingssystem for infeksjonssykdommer i spesialisthelsetjenesten (NOIS) for 
Norge og Helse Nord for treårsperiodene før (2009-2011) og etter innføring (2012-
2014) av de nye seleksjonskriterier for fødselsomsorgen. Videre er fagrådets og 
helseforetakenes vurdering av risiko og sårbarhet inkludert.  
 
Rapportens hovedfunn 
Fødselstallet i Helse Nord falt med 5,4 % fra perioden 2009-2011 til perioden 2012-
2014 og er nå under 5 000 fødsler årlig. Mens Helse Nord utgjør 9,4 % av befolkningen 
har vi 8,4 % av landets fødsler. Det ble totalt sett ikke påvist noen endring i andel 
fødsler ved de ulike omsorgsnivå (fødestuer 8,6 % og 8,3 %, fødeavdelinger 43,0 % og 
43,1 %, kvinneklinikker 48,4 % og 48,6 %). Fødestuene i Lofoten og Mosjøen hadde dog 
en markant nedgang.  
 
Kvalitetsparametere 
Keisersnittandelen økte fra 16,1 % til 16,9 % og var tilsvarende de nasjonale tall. 
Økningen skyldtes flere keisersnitt ved kvinneklinikkene (17,4 % til 18,8 %). Det var en 
betydelig variasjon i keisersnittfrekvens mellom fødeavdelingene. Andelen infeksjoner 
etter keisersnitt viste en reduksjon, men nedgangen var ikke statistisk signifikant 
(10,5 % til 8,3 %). Tang og vakuum er fortsatt sjeldnere brukt ved forløsning i Helse 
Nord. Andelen nyfødte med Apgar1 <7 (målt fem minutter etter fødselen) var stabilt i 
hele perioden. Som forventet (seleksjonseffekt) var andelen høyere ved institusjonene 
med barneavdeling. Lav fødselsvekt (under 2,5 kg) var sjeldnere i Helse Nord og (som 
forventet) høyest ved kvinneklinikkene. Det var ingen forskjell i forekomst av 
svangerskapsforgiftning mellom de to periodene eller mellom Helse Nord og landet for 
øvrig. Det ble ikke påvist noen signifikant endring i raten dødfødsler.  
 
De største endringene etter innføringen av de nye seleksjonskriteriene var antall 
gravide med svangerskapsutløst diabetes og andel røykere. Andelen med 
svangerskapsdiabetes økte fra 1,7 % til 2,9 % og var tilsvarende de nasjonale endringer. 
En økning i kroppsmasseindeks (KMI) kan være en delforklaring. Kun omkring 
halvparten av de gravide fikk KMI registrert i MFR. Røykevaner blant de gravide endret 
seg signifikant i studieperioden. Andelen røykere falt fra 17,5 % til 12,0 % ved starten 
av svangerskapet og fra 11,4 til 5,7 % ved slutten av svangerskapet. Denne endringen 
antas i fremtiden å gi reduksjon i antall dødfødsler. 
 
  

1 Apgar: En metode for å fastslå et nyfødt barns tilstand direkte etter fødselen 
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Risikovurderingen 
Mål 1: Helseforetakene ivaretar sin del av en helhetlig svangerskapsomsorg i tråd med 
regionale kvalitetskrav. 
Svangerskapsomsorgen ble før tiltak vurdert gjennomsnittlig til middels skår. Alle 
punkter ble vurdert til risikonivå grønn eller gul skår, med ett unntak ved 
Nordlandssykehuset (rød skår). Begrunnelsen for rød skår var at oppfølging av 
seleksjon under graviditet og fødsel er viktig. Det var liten risiko for at det ikke skal skje 
i henhold til retningslinjene, men mulighet for stor konsekvens ved avvik. Andre 
risikofaktorer og mulige tiltak ble også beskrevet. Ved å vurdere foreslåtte tiltak ble 
risiko tatt ned, men de var fortsatt vurdert til middels skår.  
 
Mål 2: Et differensiert fødetilbud i tråd med regionale kvalitetskrav. 
Fødetilbudet ble, både før og etter foreslåtte tiltak, vurdert til et litt høyere risikonivå. 
Alle helseforetak vurderte fra 1-3 delmål til rød skår. Ved Nordlandssykehuset HF 
(NLSH) ble ikke seleksjon gjennomført fullt ut i henhold til regionale kvalitetskrav for 
fødested og fødenivå. Foreslått tiltak var at NLSH Lofoten gjennomgår avvik ved bruk av 
audit-metoden for å belyse omfanget.  
 
Tilstedeværelse av nødvendig personell med tilstrekkelig kompetanse under fødsler ble 
vurdert til rød skår ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og 
Finnmarkssykehuset HF. Unødig inngrep under normal fødsel unngås ble vurdert til rød 
skår ved NLSH og Finnmarkssykehuset. Overflytting til høyere nivå skjer uten 
unødvendige forsinkelser ble markert rødt ved NLSH og Helgelandssykehuset HF. 
Helseforetakene foreslo tiltak som reduserte risiko for de fleste av disse mål til gul sone.  
 
Mål 3: En familievennlig barselomsorg i tråd med intensjonen i Nasjonal faglig 
retningslinje for barselomsorgen. 
Barselomsorgen ble vurdert til middels skår ved tre helseforetak og grønn ved NLSH. 
UNN og Finnmarkssykehuset HF ga rød skår til punktet om individuell støtte med 
ammeveiledning. Risikoen kan reduseres dersom det innføres tiltak. Flere av enhetene 
var ikke sertifisert som mor-barn-vennlig.  
 
Mål 4: Kvalitet i alle ledd. 
Kvalitet fikk en gjennomsnittsskår på gult nivå. Tre helseforetak hadde fra ett til tre 
røde områder. Den største utfordringen var IKT-løsninger og manglende integrasjon 
mellom Partus og DIPS samt manglende brukerstøtte fra Helse Nord IKT. Det lå også 
risiko i at helsestasjoner ikke kan motta elektronisk epikrise. Fagmiljø med ustabil 
bemanning var en risikofaktor i gul sone i alle helseforetak.  
 
Mål 5: Et bredt brukerperspektiv. 
UNN vurderte brukerperspektivet til lav skår, og de andre helseforetakene satte en 
middels skår. Kun Finnmarkssykehuset HF hadde rød sone og påpekte at 
kommunikasjon, kulturforskjeller, språk og bruk av tolk var risikoområder.  
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble orientert om Fødsels-
omsorgen i Helse Nord - en analyse av kvalitet og vurdering av risiko, oppfølging av 
styresak 121-2012 i samarbeidsmøte, den 10. november 2015, jf. sak 135-2015. 
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Brukermedvirkning 
Rapport Fødselsomsorgen i Helse Nord - en analyse av kvalitet og vurdering av risiko, 
oppfølging av RBU-sak 62-2015 ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse 
Nord RHF, den 11. november 2015, jf. RBU-sak 77-2015. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Regionalt brukerutvalg tar rapporten Fødselsomsorgen i Helse Nord - en analyse av 
kvalitet og vurdering av risiko til orientering. 
 
Fagråd for fødselshjelp og kvinnesykdommer 
Rapporten har også vært fremlagt for ovennevnte fagråd. Her ble det påpekt at nedgang 
i antall fødsler må sees i forhold til at et økende antall kvinner trenger mer intensiv 
observasjon i forbindelse med fødsel. Som eksempel ble det påpekt flere keisersnitt, 
flere med økt KMI og flere med svangerskapsdiabetes.  
 
Dagens bemanning er nødvendig for å tilfredsstille kvalitetskravene, f. eks 
tilstedeværelse av jordmor under aktiv fase av fødselen. På flere steder ivaretar 
jordmødre både svangerskaps-, føde- og barselomsorg samt de nyfødte. Gynekologene 
har parallelt ansvar for gynekologiske poliklinikker, dagkirurgi og inneliggende 
pasienter.  
 
Fagrådet påpekte også den gledelige nedgangen i røykere, men påpekte at de ser en 
bekymringsfull økning i andelen gravide som bruker snus.  
 
Det ble også påpekt at tiltakene som ble vurdert i risikovurderingen er foreslåtte tiltak 
og ikke innførte tiltak. 
 
Adm. direktørs vurdering 
De analyserte kvalitetsparametere og risikovurderingen har vist at Helse Nord har et 
godt tilbud til gravide og fødende. Helse Nord har enkelte særpreg (f. eks. bruk av 
vakuum og tang) i sin fødselsomsorg, men kvaliteten på fødetilbudet var fullt på nivå 
med landet for øvrig. Fødselstallet var fallende i regionen. Denne utviklingen må følges 
fremover og kan få fremtidig innvirkning på strukturen for fødselsomsorgen.  
 
Keisersnittfrekvensen varierte betydelig mellom fødeavdelingene. Det finnes intet 
korrekt nivå, men variasjonen må brukes i fagmiljøet til diskusjon og refleksjon.  
 
Etter innføring av nye seleksjonskriterier ble det påvist en betydelig økning i 
svangerskapsdiabetes og færre gravide som røyker. Det er gledelig at den økte andel 
svangerskapsdiabetes mest trolig skyldes en bedre diagnostikk/oppfølging. En økt bruk 
av keisersnitt og høyere forekomst av svangerskapsdiabetes gir flere som trenger mer 
intensiv oppfølging. En nedgang i antall fødsler gir dermed ikke automatisk en lettere 
hverdag for de ansatte i fødselsomsorgen.  
 
Andelen som får registrert kroppsmasse indeks (KMI) i MFRs database må økes, og 
disse data må benyttes i fremtidige analyser. Det er oppmuntrende å se at færre gravide 
nå røyker under svangerskapet. 
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Alle helseforetak konkluderte med at fødetilbudene driftes med en akseptabel risiko, 
når foreslåtte tiltak ble inkludert i vurderingen. Forutsetningen var at de foreslåtte 
tiltak innføres.  
 
Adm. direktør vil gjennom dialog og oppfølging av helseforetakene be om 
tilbakerapportering på innføring av de foreslåtte tiltak. Spesielt viktig er det at 
utfordringer knyttet til etterlevelse av seleksjonskriteriene, bemanning og IKT-
utfordringer sikres en god løsning.  
 
Ustabil bemanning er spesielt risikofylt under sommerferieavvikling. 
Sommermånedene er høysesong for fødsler, og det er derfor viktig at fødselsomsorgen 
har en sentral plass i planleggingen av sommerdriften 2016.  
 
Integrasjonen mellom Partus og DIPS må sikres en god løsning.  
 
Adm. direktør støtter Nordlandssykehuset HFs tiltak (bruk av audit-metoden) på 
oppfølging av den høye frekvensen av nødkeisersnitt ved fødestuen i Lofoten. Bruken av 
keisersnitt ved fødestuen i Lofoten må reduseres. Hvis ikke dette oppnås, må tilbudet 
om nødkeisersnitt vurderes nedlagt. Unødvendige keisersnitt påfører den gravide og 
barnet en økt risiko. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Fødselsomsorgen i Helse Nord - En analyse av 

kvalitet og vurdering av risiko til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør følge med på utviklingen av antall keisersnitt ved fødestuen 

i Lofoten. Dersom antall keisersnitt ved fødestuen i Lofoten forblir høyt, ber styret 
adm. direktør om å legge frem en styresak med nødvendige tiltak. 

 
 
Bodø, den 13. november 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: Rapport Fødselsomsorgen i Helse Nord - En analyse av kvalitet og  
 vurdering av risiko (20. oktober 2015)  
 
 Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
 Styremøte i Helse Nord RHF 25. november 2015  
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Møtedato: 25. november 2015   
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Tove Svee/Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 24.11.2015 
 

Styresak 117-2015 Fødselsomsorgen i Helse Nord - en analyse av 

kvalitet og vurdering av risiko, oppfølging av 

styresak 121-2012, tilleggsopplysninger og nytt 

forslag til vedtak 
 
 
Formål 
Formålet med dette tillegget er å gi en oversikt over styrebehandlingen av 
risikovurderingene i helseforetakene. Hvilke tiltak er vedtatt, hvilke planer er lagt og 
eventuelt hva har helseforetakene allerede gjennomført? 
 
Styrebehandlingen i helseforetakene 
 
Finnmarkssykehuset HF 
Styret i Finnmarkssykehuset HF har i sitt møte i Kirkenes, den 27. august 2015 i sak 64-
2015 Risikovurdering fødetilbud i Finnmark behandlet risikovurderingene. 
Helseforetaket hadde høy risiko på følgende områder: 
 

 

 
 



 

 
 

 
  

 



Helseforetakets vurdering 
På bakgrunn av denne analysen har Finnmarkssykehuset flg. konkrete forslag til 
forbedring:  
• Det innføres bakvakt ved fødestua i Alta.  
• Det skal jobbes for at alle fødeinstitusjonene skal bli såkalte ”Mor-barn-vennlige 

avdelinger” for å bedre ammeveiledningen.  
• Formell avtale mellom Finnmarkssykehuset og Alta kommune må inngås.  
• Opplæring i bruk av journalprogrammet Partus må bedres. Det må tas kontakt med 

HN-IKT om bedret integrering mellom Partus og DIPS.  
• Tilganger til Partus må etableres på tvers av fødeinstitusjonene.  
• Tolketilbudet for samiskspråklige må etableres ved begge sykehusene. 
• Samhandlingsavdelingen bes om å vurdere etablering av årlige samarbeidsmøter 

mellom helseforetak og kommuner for å bedre samhandlingen mellom kommuner 
og helseforetak  

 
Innføring av bakvakt (se første kulepunkt) vil kreve 1,5 jordmor stilling, men én stilling 
som fagjordmor er allerede budsjettert med, slik at det kun dreier seg om økning på en 
halv stilling for å gjennomføre planen. De andre tiltakene vil inngå i normal drift. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)  
UNN utarbeidet en egen rapport (datert 28. august 2015) i samarbeid mellom Fag- og 
forskningssenteret og Kvinneklinikken. Denne ble fremlagt under ledelsens 
gjennomgang i styremøtet ved UNN, den 11. november 2015 med saksnummer 85-
2015, vedlegg 1. 
 
Helseforetaket hadde i rapporten følgende områder med høy risiko:  
 
2. Et differensiert fødetilbud i tråd med regionale kvalitetskrav.  

 

 
 
Gjennomsnittlig risiko for manglende måloppnåelse: Middels. Ved tiltak reduseres 
risikoen til: Lav 
 
Gruppen mener det er en høy risiko for at det ikke er tilstrekkelig kompetent personell 
til stede ved fødsler i enkelte tilfeller. Dette begrunnes med manglende bakvakt ordning 
for jordmødre på Sonjatun og at det er en lang responstid for operasjonsteam i Harstad 
(30 min.). Katastrofe keisersnitt har et krav på 15 min. responstid. 
 
Risikoreduserende tiltak:   
• Det bør etableres en bakvakt ordning for jordmødre ved Sonjatun.  
• Harstad har etablert en tidlig varsling av operasjonsteam ved risiko for hastesectio.   
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Nødvendig personell 
med tilstrekkelig 
kompetanse er 
tilstede under fødsler 
jmf regionale 
kvalitetskrav. 

Manglende kvalifisert 
personell

Sonjatun: Ikke jordmor i 
bakvakt. Harstad/Narvik: 
30 min responstid på 
operasjonsteam. (15 Min  
krav på katastrofe sectio)

         4         4  Høy 

Etablere 
bakvaktsordning på 
Sonjatun. Tilkalle 
operasjonsteam 
tidlig ved 
risikofødsler er 
etablert.

         3           3  Middels 
   
  

  
                     

  
                       

   
     
  

 
 

   
 

                                            
   

   
 
 

  
 

  
   

   
                                            

 



Unødige inngrep ved normalfødsel vurderes som en middels risiko. 
Risikoreduserende tiltak:  
• Gruppen anbefaler en gjennomgang av og eventuelt å implementere oppdaterte 

faglige retningslinjer. 
 
3.  En familievennlig barselomsorg i tråd med intensjonen i Nasjonal faglig retningslinje 

for barselomsorgen. 

 
 
Gjennomsnittlig risiko for manglende måloppnåelse: Middels. Ved tiltak reduseres 
risikoen til: Lav 
 
Det er en høy risiko for at det ikke gis individuell ammeveiledning til alle kvinner ved 
avdelingen i Tromsø. 
 
Risikoreduserende tiltak:  
• Etterutdanne hjelpepleiere til barnepleier.  
• Plan og fokus på ammeveiledning, internopplæring.  
• Øke generell bemanning på barselavdeling. 

 
Det er en middels risiko for at barseltilbudet ikke er godt nok tilrettelagt for samvær 
med partner i barselperioden. Dette gjelder spesielt ved mors sykdom. 
 
Risikoreduserende tiltak:  
• Etablere familierom i barselavdeling. 

 
4.  Kvalitet i alle ledd 

 
 
Situasjonen rundt bruk av vikarer gir et sårbart fagmiljø og bemanningen kan virke 
ustabil i perioder. Dette påvirker målet om kvalitet i alle ledd. Gruppen tror det vil være 
utfordringer på disse suksesskriteriene og at man må akseptere en muddels risiko p.g.a. 
rekrutteringssituasjonen.  
 
  

   

 Kritiske 
suksessfaktorer

Risiko for 
manglende 
måloppnåelse

Eksisterende 
tiltak/ merknad til 
risikoen

S K Risiko-
nivå Risikoeier: Nye tiltak: Ansvarlig: Frist: S K Risiko-

nivå

Individuell støtte med 
ammeveiledning i tråd 
med ”Ti trinn for 
vellykket amming” til 
alle kvinner som føder 
barn

Manglende induviduell 
støtte i tråd med veileder

Tromsø: Dårlig tid til 
individuell veiledning fir 
inneliggende, ikke 
tilstrekkelig 
kompetanse.

4         4       Høy

Etterutdanne 
hjelpepleiere til 
barnepleier. Plan og 
fokus på 
ammeveiledning, 
internopplæring. Øke 
generell bemanning på 
barselavdeling 3        2         Lav
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Gjsn risiko for målet: 3 3 Middels 3 3 Middels
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R4

Epikrise, journal 
dokumenter og notater 
er tilgjengelig for de 
som har behov for det.

Ikke tilgjengelig 
dokumentasjon

Helsestasjon har ikke 
mulighet for mottak av 
elektronisk epikrise, 
fører til forsinkelser av i 
oppfølgingen.          4          4  Høy 

IKT_løsninger , 
tilganger, kompatible 
systemer.

         4           4 Høy

  
   

   

 
  

   

                                           

  
   

  
 

                      

  
  

  
   

                      
  

 
  

  
 

                      

  
  

   
                     

 



Risikoreduserende tiltak: 
• Nyutdannede gis bedre og tidligere supervisjon 
• Vurdere å etablere LIS lege i Narvik. 
• Rekruttere jordmødre til Sonjatun. 
• Fagstilling i Harstad/ Narvik. 
 
Dokumentasjonsproblematikken i samhandlingen med helsestasjonen gir en høy risiko 
for forsinket oppfølging av pasienter. 
 
Risikoreduserende tiltak: 
• IKT løsninger som styrker samhandlingen – (vurderes som relativt langsiktig tiltak) 
 
Kvalitetsdata fra virksomheten og kjennskap til disse har en middels risiko for 
måloppnåelsen.  
Risikoreduserende tiltak: 
• Gjennomgang og formidling av kvalitetsdata til alle ansatte.  
 
Utdrag fra ledelsens gjennomgang i UNN-styret 
Gruppen vurderer dagens praksis som forsvarlig og allment akseptert i fagmiljøet. Det 
foreligger ikke forhøyet risiko ved UNN enn det som er kjent i fagmiljøene. I arbeidet 
med å vurdere de enkelte risikoelementer finner gruppen imidlertid områder som kan 
forbedres. 
 
Risikoen som er avdekket er knyttet opp mot måloppnåelse og er ikke direkte knyttet til 
konkret risiko for den enkelte pasient. Klinikken har i all hovedsak de ressurser, rutiner, 
kompetanse og trening som er nødvendig for å kunne takle hendelser som kan føre til 
en akutt situasjon. Det foreligger rapporter og meldinger om uønskede hendelser i 
forbindelse med fødsler i avvikssystemet. I alt er det registrert 53 avvik i 
kvinneklinikken i 2014 og 2015. 35 (66 %) avvik er pasienthendelser og 5 (9 %) 
omhandler pasientadministrative rutiner. Journaler er ikke gjennomgått med tanke på å 
avdekke svikt i svangerskapsomsorg og/eller fødetilbud som del av risikovurderingen. 
 
En samlet vurdering av fem målområder gir UNN et risikobilde med middels risiko for 
måloppnåelse. Ved gjennomføring av tiltak vurderes risikoen som lav. 
 
Foretakets vurdering/tiltak risikostyring: 
Klinikksjefene og rådgiver fra FFS gjør i fellesskap en grundigere gjennomgang av 
klinikkenes risikovurderinger for å oppnå en mer lik tilnærming til de ulike elementene 
i vurderingen. 
 
Styrets vedtak 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner rapporten Ledelsens 
gjennomgang 2. tertial 2015 og ber direktøren følge opp med tiltak for å bedre 
virkningen av internkontrollen. 
 
  

 



Nordlandssykehuset HF (NLSH) 
Styret i Nordlandssykehuset HF har behandlet sak 85-2015 i møtet, den 21.august 2015. 
I saken ble det gitt følgende kommentarer til de 5 hovedpunkter for risikovurdering:  
 
1. Helseforetakene ivaretar sin del av en helhetlig svangerskapsomsorg i tråd med 

regionale kvalitetskrav. 
Et av punktene gav rød score. Etterfølgelse av seleksjon av den gravide er viktig, liten 
risiko for at det ikke skal skje i henhold til retningslinjene, men stor konsekvens hvis 
det ikke skjer. 
 
Klinikken har kontinuerlig fokus på opplæring i seleksjon og etterlevelse av 
prosedyrene rundt seleksjon av de gravide. Det er viktig å holde dette fokuset og det er 
med på å sikre at kriteriene oppfylles, og derved at risikoen for den gravide reduseres. 
Klinikken har erfaringer med at det skjer feil når det gjelder hvem som har ansvar for å 
tilrettelegge opphold nært fødested for gravide i påvente av fødsel. Det hender for 
eksempel at det blir uklart hvem som skal bestille hotell og hvem som har ansvar når 
det er behov for at oppholdet blir forlenget. Gravide opplever at det er stort press på 
hotellrom i Bodø, flere må flytte fra hotell til hotell. Fødeenhetene skal i samarbeid 
utarbeide en kommunikasjonsplan der dette ansvaret kommer klart frem. 
Kommunikasjonsplan skal følges av alle som bestiller opphold for gravide. 
 
2. Et differensiert fødetilbud i tråd med regionale kvalitetskrav 
Klinikken har tre fødeenheter, alle på ulike nivå. Fra fødestue til kvinneklinikk. 
Risikovurderingen viser at det er viktig å holde et kontinuerlig fokus på seleksjon under 
fødsel. Når skal den fødende sendes til et høyere nivå? Lofoten har ikke hatt tradisjon på 
å sende kvinner i fødsel med ambulanse til fødeavdelingen i Vesterålen, de aller fleste 
blir i dag sendt med fly til Bodø. Å vurdere dette alternativet gir større mulighet til å 
finne løsning ved for eksempel samtidighetskonflikter. KK i Bodø deler inn de fødende i 
kategori med grønn eller rød risiko. Her kan det oppstå at de fødende blir behandlet 
som rød risiko uansett om det er risiko svangerskap eller ikke, og faren for unødig 
intervensjon kan være tilstede. Motsatt kan skje på fødestua i Lofoten, den gravide er 
selektert med lav risiko, og derved kan det ta lenger tid før endring i risiko oppfattes og 
kvinnen vurderes sendt til annet nivå. 
 
Vesterålen har ikke tatt denne inndelingen i bruk, men det kan være en fordel å innføre 
sjekkliste, jordmor kan ved innkomst å identifisere om den fødende har høy risiko, det 
gir mulighet til å kunne forberede lege og jordmor i bakvakt tidlig. 
 
3. En familievennlig barselomsorg i tråd med intensjonen i Nasjonal faglig retningslinje 

for barselomsorgen 
To av enhetene har ikke fått resertifisering som «mor barn vennlig» på grunn av for lav 
tilbakemelding fra brukerne. Lofoten har avtalt dato med Nasjonalt ammesenter for ny 
sertifisering, dette skal også gjennomføres i Vesterålen. To av enhetene kan tilby 
partner og søsken opphold i barselavdelingen. Ved kvinneklinikkens fødeavdeling i 
Bodø er dette ikke mulig å gjennomføre før utbyggingen er ferdig. I spesielle tilfeller blir 
det lagt til rette for at partner kan oppholde seg på barselavdelingen sammen med mor. 
 
  

 



4. Kvalitet i alle ledd 
Manglende integrasjon mellom Partus og DIPS gir utfordringer. Data som manuelt må 
overføres mellom to dokumentasjonssystemer gir mulighet for at feil oftere kan oppstå. 
CTG registreringer må scannes og legges manuelt inn i DIPS. Lokalt fagråd har hatt en 
gjennomgang av alle prosedyrer gjeldende for fødeenhetene og samordnet disse, slik at 
alle prosedyrer i Doc Map er gjeldene for alle enheter, men med enkelte lokale 
tilpasninger. 
 
5. Et bredt brukerperspektiv 
Dette er et punkt vi må arbeide med kontinuerlig. Brukerperspektivet er viktig. Det 
gjennomføres lokale brukerundersøkelser ved alle enheter. Resultat av disse brukes 
aktivt i forbedringsarbeidet. Det er behov for å oppdatere nettsider og 
informasjonsmateriell. Utarbeidelse av kommunikasjonsplan for kontakt mellom de 
ulike aktørene i svangerskaps og fødselsomsorgen skal prioriteres. Brukerrepresentant 
skal inviteres med i kommende forbedringsprosjekter og utbyggingsprosesser. 
Klinikken har egen brukerrepresentant for fødetilbudet utnevnt av Brukerutvalget. 
 
NLSHs vurderinger 
Resultatet av risikovurderingen viser at det er områder hvor klinikken må sette inn 
tiltak med tanke på å redusere risiko. Det skal blant annet utarbeides en 
kommunikasjonsplan for overføring av gravide/fødende mellom de ulike nivåene i 
klinikken. Vurderingen viser også at fødeenhetene har utfordringer når det gjelder å få 
dokumentert alle undersøkelser, kontroller, vurderinger og beslutninger riktig. Dette 
skyldes i hovedsak den manglende integrasjon mellom PARTUS (fødesystemet) og DIPS 
(elektronisk pasientjournal), og utgjør en risiko for pasientsikkerheten.  
 
Et annet område med rom for forbedring er etterlevelse av seleksjonskriteriene. Da 
fødeomsorgen i Nordlandssykehuset HF er så differensiert, må det være et kontinuerlig 
fokus på opplæring og etterlevelse av prosedyrene som omhandler overflytting av 
fødende i fødsel. Det er behov for gjentatte evalueringer, og KBARN klinikken skal i 
løpet av høsten 2015 gjennomføre en internrevisjon av etterlevelsen av 
seleksjonskriteriene.  
 
Det skal med bakgrunn i risikovurderingen utarbeides en tiltaksplan som skal beskrive 
tiltak som skal gjennomføres høsten 2015. Ansvaret for denne planen legges til lokalt 
fagråd og klinikksjef KBARN. Frist for ferdigstillelse av tiltaksplanen er 01.09.15.  
 
Ut fra resultatene funnet ved risikovurderingen mener direktøren at fødetilbudet i 
Nordlandssykehuset driftes med en akseptabel risiko. Av risikoområdene som ble 
identifisert er det ingen områder som fortsatt har høy risiko (scorer rødt) etter at 
adekvate tiltak er iverksatt. Direktøren ser det likevel som svært viktig å ha et 
kontinuerlig fokus på og gjøre en fortløpende evaluering av etterlevelsen av 
seleksjonskriteriene. Det er innenfor dette området av fødeomsorgen ved 
Nordlandssykehuset HF at manglende opplæring og kunnskap utgjør den største 
trusselen mot pasientsikkerheten. 
 
  

 



Styrets vedtak  
1. Styret tar risikovurderingen av fødetilbudet i Nordlandssykehuset HF og arbeidet 

med den påfølgende tiltaksplanen til etterretning.  
 
2. Styret ser det som svært viktig å ha et kontinuerlig fokus på og gjøre en fortløpende 

evaluering av etterlevelsen av seleksjonskriteriene  
 
Helgelandssykehuset HF 
Styret i Helgelandssykehuset behandlet styremøte 27. august 2015 i Sandnessjøen i sak 
55-2015 Risikovurdering av fødetilbudet i Helgelandssykehuset.   
 
Resultatet av risikovurdering 
Ingen av hovedmålene innen fødetilbudet ble vurdert som høy risiko (rød score), men 
resultatet av risikovurderingen viser at det er områder hvor det kan settes inn tiltak 
med tanke på å redusere risiko. 
 

 
 
Tiltak 
- Øke kompetanse på fødselsangst i samarbeid med psykisk helse. 
- Få etablert manglende avtale med kommune om følgetjeneste. 
- Vurdere bemanningsplanene for å styrke tilstedeværelse av nødvendig personell 

med tilstrekkelig kompetanse (passiv vakt om til aktiv vakt bl.a.). 
- Øke internundervisning samt få bedre system på hospitering for å styrke 

kunnskapsbasert praksis. 
- Avklare med AMK (kriterier, metode) når overflytting til høyere nivå skal skje. 
- Øke gjennomføring av kompetansekurs vedrørende amming. 
- Øke samarbeid med fastlegene. 
- Løse utfordringer når det gjelder å få dokumentert alle undersøkelser, kontroller, 

vurderinger og beslutninger riktig. Dette skyldes i stor grad den manglende 
integrasjon mellom PARTUS (fødesystemet) og DIPS (elektronisk pasientjournal), 
og er avhengig av regionalt arbeid for å løse dette. 

- Øke melding av uønskede hendelser da dette ikke blir ikke meldt i tilstrekkelig 
grad. Ta i bruk skjematikk laget ved UNN, som supplement til internt avvikssystem. 

 



- Fast gynekolog og jordmor i større grad. 
- Tolketjeneste og bedre informasjon om trygghet i fødetilbudet. 
 
Alle tiltakene har fått en ansvarlig med frist for gjennomføring. Tiltakene følges opp i 
ledelseslinjen med frister for gjennomføring innen utgangen av 2015. 
Oppsummering av risikovurdering ift. Helse Nords hovedmål, før og etter anførte tiltak: 
 
Helseforetakets vurdering 
Ut fra resultatene har fødetilbudet i Helgelandssykehuset et akseptabelt risikobilde, 
men tiltak skal iverksettes for å redusere risikobildet, og øke pasientsikkerhet og 
pasienttilfredshet. 
 
Styrets vedtak  
Styret tar risikovurderingen av fødetilbudet i helseforetaket og de foreslåtte tiltak til 
orientering. 
 
Helse Nord RHFs vurderinger 
Det har vært ulik fremdrift i styrebehandlingen av risikovurderingene i de enkelte 
helseforetak. Noen helseforetak har dermed hatt mer tid enn andre til å følge opp 
planlagte tiltak.  
 
Finnmarkssykehuset HF har planlagt sine tiltak lagt inn i rutinedrift og planlegger en 
budsjettøkning tilsvarende en halv jordmorstilling. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har laget en utførlig rapport gjennom et samarbeid 
mellom Fag- og forskningsavdelingen og Kvinneklinikken. Klinikksjefene og rådgiver fra 
FFS vil nå i fellesskap gjøre en grundigere gjennomgang av klinikkenes 
risikovurderinger for å oppnå en mer lik tilnærming til de ulike elementene i 
vurderingen. 
 
Nordlandssykehuset HF har med bakgrunn i sitt styrevedtak utarbeidet en tiltaksplan 
som beskriver tiltak som skal gjennomføres høsten 2015. Med unntak av internrevisjon 
på seleksjonskriteriene (gjennomføres 1. desember 2015) er tiltakene i planen 
iverksatt. Nordlandssykehuset HF har sett det nødvendig å raskt finne løsning på de 
områder de hadde høy risiko. Helseforetaket har etter at audit ble gjennomført i Lofoten 
sett en sterk nedgang i antall keisersnitt.  
 
Helgelandssykehuset HF hadde en lav risikoprofil og har planlagt sine tiltak gjennomført 
innen utgangen av 2015. 
 
Det er adm. direktørs vurdering at helseforetakene er i en god oppfølgingsprosess i 
forhold til sine risikovurderinger. Det er i dag for tidlig til å lage en rapport på de 
gjennomførte tiltak. Det foreslås, med bakgrunn i statusgjennomgangen, en endring i 
punkt 2 i tidligere utsendt forslag til styrets vedtak.   
 
 
 
 

 



Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Fødselsomsorgen i Helse Nord - En analyse av 

kvalitet og vurdering av risiko til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering innen 1. april 2016 med 

status på de foretaksspesifikke tiltak for å redusere risikoen i fødselsomsorgen.  
 
 
Bodø, den 13. november 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 

 



 
 
 

 

 
 

Fødselsomsorgen i Helse Nord 
 

En analyse av kvalitet og vurdering av risiko. 
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Forord 
 

Stortingsmelding nr.12 (2008–2009) En gledelig begivenhet la føringer for utvikling av 

en styrket sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Norge. 

Stortingsmeldingen ble fult opp av Helsedirektoratet med rapporten Et trygt fødetilbud, 

forslag til kvalitetskrav for fødeinstitusjoner (IS1803-april 2010). Helse Nord RHF 

iverksatte en Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i 

Helse Nord - konsekvenser av forslag til nasjonale kvalitetskrav (styresak 113-2010). 

Denne saken ble videre fulgt opp med sak 31-2011 (Desentralisert fødselsomsorg i Helse 

Nord - videre arbeid) og sak 7-2012 (Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord - 

oppfølging av styresak 31-2011).  

 

Satsingen på fødselsomsorgen hadde som mål å gjøre tjenesten enda mer robust og 

medførte økte økonomiske bevilgninger, flere stillinger og oppgraderte retningslinjer. 

Styret i Helse Nord RHF har hele tiden vært tydelig på at de ønsket en evaluering av 

denne satsingen.  

 

I Norge har vi et medisinsk fødselsregister (MFR). Alle våre fødeinstitusjoner 

rapporterer systematisk data til registeret. Det er således mulig å hente ut gode data. På 

tilsvarende måte finnes det data for infeksjoner etter keisersnitt registrert i Norsk 

overvåkingssystem for infeksjonssykdommer (NOIS).  

 

Denne rapporten beskriver fødselsomsorgen i Helse Nord og Norge for treårsperioden 

før (2009–11) og etter (2012–14) innføringen av de nye nasjonale og regionale 

seleksjonskriterier. Den inneholder også risikovurderingene fra våre helseforetak. 

Beskrivelsen av registerdata er en retrospektiv analyse, mens risikovurderingene er en 

prospektiv vurdering som tar utgangspunkt i dagens status og forslår tiltak for å 

redusere fremtidig risiko. 

 

Rapporten viser ut fra de målte parametre at Helse Nord har en trygg og god 

fødselsomsorg og vurderte tiltak vil sikre en fremtidig lavere risiko. De nye 

seleksjonskriteriene har ikke medført endringer i andel fødsler ved de ulike 

omsorgsnivå. Kvalitetsparametre er i all hovedsak uendret. De største endringene er et 

betydelig økt antall gravide med svangerskapsdiabetes og færre gravide som røyker. 

Økende antall gravide med svangerskapsdiabetes må følges opp i form av forebyggende 

tiltak og god oppfølging under svangerskapet til beste for mor og barn. Tiltak for å 

redusere unødvendig risiko bør være en kontinuerlig del av driften.  

 

Beste hilsen  

 

Geir Tollåli  

fagdirektør  

Helse Nord RHF  
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Ordliste og forkortelser 
 

Ord /forkortelser Definisjon/ forklaring 
Audit metoden Revisjon. Ofte ved bruk av et team som ”titter virksomheten i kortene”. 

Fokus settes ofte på risikovurderinger, arbeidsprosesser og pågående 
monitorering. 

Apgar skår Er en metode for å fastslå et nyfødt barns tilstand direkte etter 
fødselen. Metoden ble innført i 1952 av Virginia Apgar. 

CTG Cardiotocogram – registreringsystem for fosterets hjertelyd og 
sammentrekninger i livmor. 

DFØ Direktoratet for økonomistyring 
Diabetes Sukkersyke 
DIPS Det elektroniske pasientjournalsystemet i Helse Nord 
FIN Finnmarkssykehus 
HF Helseforetak 
HOD Helse- og omsorgsdepartementet 
HSYK Helgelandssykehuset 
KMI Kroppsmasseindeks. (Anntall kilo/høyde i meter x høyde i meter) 
MFR Medisinsk fødselsregister 
NLSH Nordlandssykehuset 
NOIS Norsk overvåkingssystem for infeksjonssykdommer 
Partus Elektronisk jorunalsystem for gravide/fødende. Brukes av 

jordmødre/leger/gynekologer/barneleger ved alle fødeavdelinger. 
Brukes også til rapportering til Medisinsk fødsesregister. 

Prosektiv analyse Fremtidsrettet analyse hvor gruppen som skal studeres defineres og 
følges fremover i tid. 

Retrospektiv analyse Tilbakevendt analyse som på et gitt tidspunkt analyserer historiske 
data. 

Trimester En tredel av svangerskapets lengde 
UNN Univeristetsykehuset Nord-Norge 
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Sammendrag 
 

Innledning 

Helse Nord har en desentralisert fødselsomsorg basert på tre omsorgsnivåer: 

jordmorstyrte fødestuer, fødeavdelinger og kvinneklinikker. Kvalitet og tilgang på faglig 

kompetanse er avgjørende for nivåplassering i behandlingskjeden. For å sikre en trygg 

og god oppfølging og behandling blir de gravide valgt ut til fødested etter bestemte 

seleksjonskriterier. Basert på en nasjonal plan ble det innført oppgraderte nasjonale og 

regionale seleksjonskriterier og inngått samarbeidsavtaler1 for transport av 

gravide/fødende i Helse Nord med virkning fra 1.3.2012. Tjenesten ble også styrket med 

økte økonomiske rammer og personell ressurser. Med dette bakteppet har styret i Helse 

Nord RHF bedt om en styresak som beskriver konsekvenser av de innførte 

seleksjonskriterier på pasientstrømmer og om mulig på behandlingskvalitet (styresak 7-

2012) samt en risikovurdering for fødetilbudet i regionen (styresak 121-2012). 

   

Materiale og metode  

Medisinsk fødselsregister (MFR) (www.fhi.no/mfr) inneholder data for fødsels-

omsorgen i Norge. I denne analysen innhentet vi data for de 15 fødeinstitusjonene i 

Nord-Norge og samlede data for Norge under ett, slik de var presentert i MFR per 3. juni 

2015. Dataene ble inndelt i to grupper: 

 

(A) Tre års perioden før innføring av oppdaterte seleksjonskriterier (2009–11) 

(B) Tre års perioden etter innføring av oppdaterte seleksjonskriterier (2012–14).   

 

Følgende data ble innhentet: antall fødsler, nyfødte, levende fødte, dødfødte, fødselsvekt 

under 2,5 kg, Apgar skår lavere enn 7 fem minutter etter fødsel, forløst med tang, forløst 

med vakuum, flerlinger, svangerskapsutløst diabetes, svangerskapsforgiftning, 

bekkenbunns ruptur grad 3 og 4, keisersnitt, fødsler utenfor institusjon, røykere og 

registrering av kroppsmasseindeks (KMI).  

 

Data fra Norsk overvåkingsprogram for infeksjonssykdommer (NOIS) for perioden 

2009–14 for infeksjoner etter keisersnitt ble innhentet fra Norsk folkehelseinstitutt 

(www.fhi.no). I databasen for infeksjoner ved keisersnitt var det tidsbegrenset 

innrapportering av data fra sykehusene i Narvik, Lofoten og Sandnessjøen.  

 

En risikovurdering av fødetilbudet ble gjennomført i alle HF. Det ble tatt utgangspunkt i 

de fem innsatsområdene i Stortingsmelding nr. 12 og formulert følgende overordnete 

mål i risikovurderingen:  

 Mål 1: Helseforetakene ivaretar sin del av en helhetlig svangerskapsomsorg i tråd 

med regionale og nasjonale kvalitetskrav.  

                                                        
1 Samhandlingsreformens tjenesteavtale nr 8, Avtaler om jordmortjenester, herunder følgetjenesten for 
gravide 

http://www.fhi.no/mfr
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 Mål 2: Et differensiert fødetilbud i tråd med regionale og nasjonale kvalitetskrav.  

 Mål 3: En familievennlig barselomsorg i tråd med intensjonen i Nasjonal faglig 

retningslinje for barselomsorgen.  

 Mål 4: Kvalitet i alle ledd.  

 Mål 5: Et bredt brukerperspektiv.  

 

De overordnede målene ble videre brutt ned i til sammen 24 konkrete delmål. 

Delmålene ble utarbeidet med bakgrunn i veiledere og regional handlingsplan.  

 

Resultater 

Fødselstallet i Helse Nord falt med 5,4 % fra perioden 2009–11 til perioden 2012–14 og 

er nå under 5 000 fødsler årlig. Mens Helse Nord utgjør 9,4 % av befolkningen har vi 

8,4 % av landets fødsler. Det ble totalt sett ikke påvist noen endring i andel fødsler ved 

de ulike omsorgsnivå (fødestuer 8,6 % og 8,3 %, fødeavdelinger 43,0 % og 43,1 %, 

kvinneklinikker 48,4 % og 48,6 %). Fødestuene i Lofoten og Mosjøen hadde dog en 

markant nedgang.  

 

Keisersnittandelen økte fra 16,1 % til 16,9 % og er tilsvarende de nasjonale tall. 

Økningen skyldtes flere keisersnitt ved kvinneklinikkene (17,4 % til 18,8 %). Det var en 

betydelig variasjon i keisersnittfrekvens mellom fødeavdelingene. Andelen infeksjoner 

etter keisersnitt viste en tydelig nedgang (10,5 % til 8,3 %). Tang og vakum er fortsatt 

sjeldnere brukt ved forløsning i Helse Nord. Andelen nyfødte med Apgar <7 målt fem 

minutter etter fødselen var stabilt i hele perioden. Som forventet (seleksjonseffekt) var 

andelen høyere ved institusjonene med barneavdeling. Lav fødselsvekt (under 2,5 kg) 

var sjeldnere i Helse Nord og (som forventet) høyest ved kvinneklinikkene. Det var 

ingen forskjell i forekomst av svangerskapsforgiftning mellom de to periodene eller 

mellom Helse Nord og landet for øvrig. Det ble ikke påvist noen signifikant endring i 

raten dødfødsler.  

 

De største endringene vi fant mellom disse to periodene var antall gravide med 

svangerskapsutløst diabetes og andel røykere. Andelen med svangerskapsdiabetes økte 

fra 1,7 % til 2,9 % og var tilsvarende de nasjonale endringer. En økning i 

kroppsmasseindeks (KMI) kan være en delforklaring, men kun halvparten av de gravide 

fikk KMI registrert, og parameteren ble ikke analysert. Røykevaner blant de gravide 

endret seg signifikant i studieperioden. Andelen røykere falt fra 17,5 % til 12,0 % i første 

trimester og fra 11,4 til 5,7 % i siste trimester.  

 

Risikovurderingen 

Mål 1: Helseforetakene ivaretar sin del av en helhetlig svangerskapsomsorg i tråd med 

regionale kvalitetskrav. 

Svangerskapsomsorgen ble før tiltak vurdert til en middels gjennomsnittlig skår. Alle 

punkt ble vurdert til risikonivå grønn eller gul skår, med ett unntak ved 

Nordlandssykehuset (rød skår). Begrunnelsen for rød skår var at oppfølging av 
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seleksjon under graviditet og fødsel er viktig. Det var liten risiko for at det ikke skal skje 

i henhold til retningslinjene, men mulighet for stor konsekvens ved avvik. Andre 

risikofaktorer og mulige tiltak ble også beskrevet. Ved å innføre tiltak ble risiko tatt noe 

ned, men var fortsatt vurdert til middels skår.  

 

Mål 2: Et differensiert fødetilbud i tråd med regionale kvalitetskrav. 

Fødetilbudet ble, både før og etter foreslåtte tiltak, vurdert til et litt høyere risikonivå. 

Alle foretakene vurderte fra 1–3 delmål til rød skår. Ved Nordlandssykehuset ble ikke 

seleksjon gjennomført fullt ut i henhold til regionale kvalitetskrav for fødested og 

fødenivå. Foreslått tiltak var at NLSH Lofoten gjennomgår avvik ved bruk av «audit» for 

å belyse omfanget.  

 

Tilstedeværelse av nødvendig personell med tilstrekkelig kompetanse under fødsler ble 

vurdert til rød skår ved UNN og Finnmarkssykehuset. Unødig inngrep under normal 

fødsel unngås, ble vurdert til rød skår ved Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset. 

Overflytting til høyere nivå skjer uten unødvendige forsinkelser, ble markert rødt ved 

Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. Foretakene foreslo tiltak som reduserte 

riskoen for de fleste av disse mål til gul sone.  

 

Mål 3: En familievennlig barselomsorg i tråd med intensjonen i Nasjonal faglig 

retningslinje for barselomsorgen. 

Barselomsorgen ble vurdert til middels skår ved tre foretak og grønn ved 

Nordlandssykehuset. UNN og Finnmarkssykehuset ga rød skår til punktet om individuell 

støtte med ammeveiledning. Risikoen kan reduseres dersom det innføres tiltak. Flere av 

enhetene var ikke sertifisert som «mor-barn-vennlig».  

 

Mål 4: ”Kvalitet i alle ledd”. 

Kvalitet fikk en gjennomsnittsskår på gult nivå. Tre foretak hadde fra ett til tre røde 

områder. Den største utfordringen var IKT-løsninger og manglende integrasjon mellom 

Partus og DIPS samt manglende support fra Helse Nord IKT. Det lå også risiko i at 

helsestasjoner ikke kan motta elektronisk epikrise. Fagmiljø med ustabil bemanning, var 

en risikofaktor i gul sone i alle foretak.  

 

Mål 5: Et bredt brukerperspektiv. 

UNN vurderte brukerperspektivet til lav skår og de andre foretakene satte en middels 

skår. Kun Finnmarkssykehuset hadde rød sone og påpekte at kommunikasjon, 

kulturforskjeller, språk og bruk av tolk var risiko områder.  

 

Vurdering 

Helse Nord har enkelte særpreg i sin fødsesomsorg, men kvaliteten på fødetilbudet var, 

med bakgrunn i de målte kvalitetsparametre, fullt på nivå med landet for øvrig. 

Fødsestallet er fallende i regionen. Etter innføring av nye seleksjonskriterier og en 

styrking av fødselsomsorgen påviste vi ingen signifikante endringer i andel fødsler ved 
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de ulike nivå, men en betydelig økning i påvisning av svangerskapsdiabetes og færre 

gravide som røyker. Økt andel svangerskapsdiabetes skyldes trolig bedre 

diagnostikk/oppfølging og ikke en generell økning i diabetes blant fertile kvinner. 

Økning i KMI kan være en delforklaring. Færre gravide som røyker kan være en 

forklaring på en ikke signifikant nedgangen i antall dødfødsler. 

 

Alle helseforetak konkluderte med at fødetilbudene driftes med akseptabel risiko når 

foreslåtte tiltak er inkludert i vurderingen. UNN vurderte dagens praksis som forsvarlig 

og allment akseptert i fagmiljøet. Det ble identifisert områder med gul og rød skår hvor 

foretakene/klinikkene må sette i verk tiltak for å redusere risiko og øke pasient-

sikkerhet og pasienttilfredshet. Konsekvenser ble vurdert som mer alvorlig enn 

sannsynlighet. Gjennomsnittet i alle analysene og gjennomsnitt skår for hele regionen 

ble vurdert til middels risikonivå for å nå de angitte mål. Det var ingen områder, hvor 

foretakene selv kunne sette inn tiltak, som vil skåre rødt dersom tiltak ble innført. 

Etterlevelse av seleksjonskriterier, bemanning og IKT-utfordringer var sentrale tema for 

redusering av risiko. Forbedringer i IT løsninger må løses på et overordnet nivå. 

 

Konklusjon 

Analyserte kvalitetsparametre og risikovurderingen viste at Helse Nord har et godt 

tilbud til gravide og fødende. Risikovurderingen identifiserte spesifikke tiltak som, etter 

innføring, vil senke risikonivået.  Tilbudet må, som for alle andre helsetjenester, løpende 

forbedres. Det er viktig at det settes konkrete forbedringsmål.  
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1. Innledning og bakgrunn 
 

Nord-Norge og Svalbard utgjør 112 946 km2 (45 % av landets areal) og hadde i januar 

2015 en befolkning på 480 740 innbyggere (9,4 % av befolkningen i Norge). Det fødes 

omkring 5 000 barn årlig i regionen. Bosettingen er spredt. Geografiske avstander gir 

spesialisthelsetjenesten utfordringer. I tillegg må problemstillinger knyttet til vær, snø, 

kulde, vind og mørketid løses. Helse Nord løser utfordringene gjennom en desentralisert 

tjeneste basert på tre omsorgsnivåer: jordmorstyrte fødestuer (Brønnøysund, Mosjøen, 

Lofoten, Lenvik, Sonjatun, Alta), fødeavdelinger (Sandnessjøen, Mo i Rana, Stokmarknes, 

Harstad, Narvik, Hammerfest, Kirkenes), og kvinneklinikker (Bodø, Tromsø).  I et lengre 

tidsperspektiv har antall fødeinstitusjoner i Nord-Norge blitt redusert. Krav til tjenesten 

og bedre kommunikasjonsmuligheter har medført nedleggelse av fødestuer. I de senere 

år har antall fødeinstitusjoner i Helse Nord vært stabilt. 

 

Kvalitet og fag avgjør 

Tidligere var antall fødsler et viktig mål i vurdering av fødeinstitusjonene og deres 

status. I dag er kvalitet i tjenesten hovedfokus. Kvalitet og tilgang på faglig kompetanse 

er avgjørende for omsorgsnivå i behandlingskjeden. For å sikre en trygg og god 

oppfølging og behandling blir de gravide valgt ut til fødested etter bestemte 

seleksjonskriterier. De med lavest risiko kan føde ved jordmorstyrte fødestuer. Kvinner 

med middels risiko ved fødeavdelinger i lokalsykehus, og de med høy risiko ved en 

kvinneklinikk med tilgang på spesialkompetanse. Mens jordmorstyrte fødestuer har 

tilgang til jordmødre i spesialisthelsetjenesten og en allmennpraktiker på vakt i 

kommunehelsetjenesten (brukes i prakis bare til undersøkelse av den nyfødte), har 

fødeavdelinger alltid en fødselslege (gynekolog) og anestesipersonell på vakt. 

Fødeavdelinger kan dermed tilby epidural anestesi (EDA), gjennomføre keisersnitt og 

handtere de fleste komplikasjoner når dette er nødvendig. Ved en kvinneklinikk er det i 

tillegg tilgang på barnelege (pediater) på vakt og en intensivenhet for spedbarn. 

Unntakene fra denne ordningen er Lofoten som har mulighet for å gjøre hastekeisersnitt 

og Hammerfest som har en barneavdeling med tilbud til nyfødte etter svangeskapsuke 

32.  

 

Nasjonale føringer 

I 2008–09 lanserte Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) en plan for utvikling av en 

styrket sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Norge 

(Stortingsmelding nr.12, 2008–2009 En gledelig begivenhet) (1). Stortingsmeldingen ble 

fulgt opp av Helsedirektoratet med rapporten Et trygt fødetilbud, forslag til kvalitetskrav 

for fødeinstitusjoner (IS1803-april 2010) (2). Basert på den nasjonale planen ble det 

innført oppgraderte nasjonale og regionale seleksjonskriterier og retningslinjer for 

transport av gravide/fødende (3). I Helse Nord ble disse innført med virkning fra 

1.3.2012. Tjenesten ble også styrket gjennom tilføring av økte økonomiske rammer og 

personellressurser. 
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Hvorfor denne rapporten? 

Med dette bakteppet bestilte styret i Helse Nord RHF en styresak som beskriver 

konsekvenser av de innførte seleksjonskriterier på pasientstrømmer og om mulig på 

behandlingskvaliteten (styresak 7-2012). Styret ba også om en risikovurdering for 

fødetilbudet i regionen innen utgangen av 2014 (styresak 121-2012). Data fra 

fødselsomsorgen registreres i Medisinsk fødselsregister (MFR). For å få inkludert 

oppdaterte og pålitelige data, som også inkluderte 2014, har denne styresaken blitt 

utsatt (ref. styresak 66-2013 og 137-2014) og fremlegges nå for styret høsten 2015.  

 

Formålet med rapporten er å beskrive resultatene etter innføring av de nye 

seleksjonskriterier for pasientstrømmer, kvalitetsparametre samt risiko for 

måloppnåelse. Videre kan vurderinger/analyser danne grunnlag for eventuelle 

justeringer i tilbudet. Styret bes om å gi sine kommentarer til evalueringen. 

2. Materiale og metode  

2.1 Medisinsk fødselsregister (MFR) 
I Norge rapporteres alle fødsler til Medisinsk fødselsregister. Registeret ble etablert i 

1967 og inneholder informasjon om alle fødsler i Norge. Registerets mål er å beskrive 

årsaker og konsekvenser til helseproblemer i forbindelse med graviditet og fødsel samt 

følge forekomsten av medfødte misdannelser. En rekke data fra registeret er fritt 

tilgjengelig på Internett (www.fhi.no/mfr).  

 

I denne analysen innhentet vi data for de 15 fødeinstitusjonene i Nord-Norge og samlede 

data for Norge under ett, slik de var presentert per 3. juni 2015. Dataene ble inndelt i to 

grupper.  

- Treårsperioden før innføring av oppdaterte seleksjonskriterier (2009–11). 

- Treårsperioden etter innføring av oppdaterte seleksjonskriterier (2012–14).   

 

Følgende data fra MFR ble innhentet for alle institusjonene:  

 Antall fødsler 

 Nyfødte  

 Levende fødte 

 Dødfødte  

 Fødselsvekt under 2,5 kg  

 Apgar skår lavere enn 7 fem minutter etter fødsel  

 Forløst med tang 

 Forløst med vakuum 

 Flerlinger 

 Svangerskapsutløst diabetes 

 Svangerskapsforgiftning 

 Bekkenbunns ruptur grad 3 og 4  
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 Keisersnitt  

 Fødsler utenfor institusjon (inkl. transportfødsler) 

 Tobakksrøykere  

 Registrering av kroppsmasseindeks (KMI). 

 

Data knyttet til fødselsvekt, atonisk livmor2, blodtap (500-1500 ml eller over 1500 ml) 

og transfusjoner var ikke åpent tilgjengelig fra registeret. Disse data ble derfor ikke 

inkludert.  

2.2 Norsk overvåkingsprogram for infeksjonssykdommer (NOIS) 
Norsk overvåkingsprogram for infeksjonssykdommer (NOIS) (www.fhi/nois) ble 

etablert i 2005. I dette registeret blir sårinfeksjoner innenfor 30 dager etter spesifikke 

kirurgiske inngrep registrert. De første årene var registreringsperioden mellom 1. 

september og 30. november. Fra 2012 har registreringen vært kontinuerlig gjennom 

hele året. Pasientene som var operert ble fulgt opp etter de kirurgiske inngrep med brev 

og telefonkontakt fra sykepleiere. Enhver infeksjon ble registrert. Overfladiske 

infeksjoner ble meldt kun fra pasienten, mens alle andre infeksjoner måtte bekreftes av 

lege. I vår analyse innhentet vi data for perioden 2009–14 for infeksjoner etter 

keisersnitt. I database for keisersnitt var det kun data fra sykehusene i Narvik, Lofoten 

og Sandnessjøen for en begrenset tidsperiode. 

2.3 Risikovurderinger 
Det ble tatt utgangspunkt i de fem innsatsområdene i Stortingsmelding nr. 12 (1). De ble 

formulert som følgende overordnete mål i risikovurderingen: 

 

Mål 1:  Helseforetakene ivaretar sin del av en helhetlig svangerskapsomsorg i tråd 

med regionale og nasjonale kvalitetskrav.  

Mål 2: Et differensiert fødetilbud i tråd med regionale og nasjonale kvalitetskrav.  

Mål 3: En familievennlig barselomsorg i tråd med intensjonen i Nasjonal faglig 

retningslinje for barselomsorgen.  

Mål 4: Kvalitet i alle ledd. 

Mål 5: Et bredt brukerperspektiv. 

 

De overordnede målene ble videre brutt ned i tilsammen 24 konkrete delmål. Delmålene 

ble utarbeidet med bakgrunn i veiledere og regional handlingsplan.  

 

Prosessen var kort oppsummert:  

 

1. Målene ble utarbeidet av Fagavdelingen i RHF-et. Internrevisjonen i Helse Nord 

RHF bidro med innspill til målformuleringer.  

                                                        
2 Tilstand hvor livmor ikke trekker seg sammen etter barnet er født som fører til alvorlig blødning. 
Prosedyrer for handtering av tilstanden finnes ved alle fødeavdelinger.   

http://www.fhi/nois
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2. To representanter fra hvert HF (metode- og fagansvarlig) deltok på felles 

metodegjennomgang/opplæring ved Helse Nord RHF 21. april 2015. 

Gjennomgangen ble ledet av Fagavdelingen og Internrevisjonen i samarbeid. 

3. Fagrådet i gynekologi og fødselshjelp og konserntillitsvalgte ga innspill til valg av 

mål. 

4. Risikovurderingen ble gjennomført i alle HF-ene. De leverte en felles vurdering 

for hvert HF utført av en gruppe bestående av ledere, medarbeidere, tillitsvalgte 

samt en med kjenneskap til risikovurdering som metode. Alle fødeenheter har 

vært representert i arbeidet. 

5. Alle brukte Direktoratet for økonomistyrings verktøy for gjennomføring av 

risikovurderinger.  

 

Alle mål ble vurdert med tanke på sannsynlighet og konsekvens, både før og etter tenkte 

tiltak. De ble gradert fra 1–5 på begge variabler. Sannsynlighet ble vurdert som meget 

liten, liten, moderat, stor eller svært stor. Konsekvens ble vurdert som ubetydelig, lav 

moderat, alvorlig og svært alvorlig. I tabellene ble risikonivå vurdert som lav (grønn), 

middels (gul) og høy (rød). Risikovurderingen ble behandlet i styrene i helseforetakene. 

 

2.4  Organisering 
Evalueringen ble ledet av fagavdelingen (rådgiverne Tove Elisabeth Svee og Jan Norum) 

i Helse Nord RHF. Risikovurderingene er gjennomført i hvert enkelt helseforetak og 

fagpersoner i foretakene og fagrådet har aktivt deltatt i vurderingen av analysene og 

resultatene.  Detaljer er beskrevet i avsnittet ”Risikovurderinger”. En totaloversikt over 

bidragsytere fremkommer i kapitlet takksigelser.  

 

Prosjekteier er Helse Nord RHF v/administrerende direktør. 

2.5 Kvalitetskontroll, statistiske analyser og godkjenninger 
De individuelle data ble registrert og handtert av MFR og NOIS. Kvalitetssikring av 

dataene inkluderte linking mot Norsk pasientregister (NPR). Dette for å sikre og 

bekrefte at informasjon knyttet til fødselsdato, død og dødsårsak var korrekt.  

 

Helse Nord RHF hadde kun tilgang til anonymiserte aggregerte data. Microsoft Office 

Excel versjon 2012 ble brukt til den endelige database og til statistiske analyser. 

Sammenligning mellom grupper, undergrupper, regioner, institusjoner mht. 

kvalitetsparametre ble gjort med bruk av beskrivende statistikk og Chi-kvadrattest. 

Signifikans nivå ble satt til 5 %. Det ble ikke søkt om tilrådning/godkjenning verken til 

Norsk samfunnsvitenskapelig dataregister (NSD) eller til Regional etisk komité for 

medisinsk forskningsetikk (REK). Dette da vi som nevnt ikke benyttet individuelle 

identifiserbare pasientdata, men kun inkluderte aggregerte data fra de åpne kildene 

NOIS og MFR. Analysen ble gjennomført som en kvalitetsstudie. 
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3. Resultat 

3.1 Resultater fra MFR- og NOIS-dataene 
 I løpet av analyseperioden (2009–14) var det 30 516 fødsler i Helse Nord. Detaljer er 

vist i tabell 1. Dette utgjorde 8,4 % av alle fødsler i Norge (Nord-Norge har 9,4 % av 

befolkningen). Når man sammenligner de tre årene før innføringen av de nye 

seleksjonskriteriene (2009–11) med de neste tre årene (2012–14), påviste vi en 

reduksjon i antall fødsler i Norge og Nord-Norge på henholdsvis 2,4 % og 5,3 %. Nord-

Norges andel av landets fødsler falt fra 8,6 % (2009–11) til 8,3 % (2012–14) i 

undersøkelsesperiodene.  

 

Antall fødsler, vakuum, tang og Apgar skår 

Fordelingen i antall fødsler i Helse Nord i de to tidsperiodene var: fødestuer 8,6 % og 

8,3 %, fødeavdelinger 43,0 % og 43,1 % og kvinneklinikker 48,4 % og 48,6 %. Det har 

dermed totalt sett ikke skjedd noen signifikante endringer i antall fødsler ved de ulike 

fødesteder etter innføring av de nye seleksjonskriteriene. Det er dog lokale variasjoner, 

hvor fødestuene i Lofoten (18 % reduksjon) og Mosjøen (32 % reduksjon) har hatt en 

nedgang i antall fødsler. Detaljer er vist i figur 1 og tabell 1. 

                                                                                        
Figur 1. Figuren viser prosentandel av fødselene i de fire helseforetak i periodene 2009-11 og 2012-14 fordelt 

på fødestue, fødeavdeling og kvinneklinikk.                                                                                        
 

 
 

Flerlinger er sjeldnere i nord. Andelen var 1,3 % i nord og 1,7 % i Norge. I perioden 

2009–11 ble kun tre par tvillinger født på fødestuer (Lofoten: 2, Alta: 1).  

 

Tang er en lite brukt forløsningsmetode i Helse Nord (0,3 % i nord vs. 1,6 % i Norge). 

Tilsvarende gjelder også bruk av vakuum (Helse Nord 6,6 %, Norge 8,6 %). 
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Apgar skår lavere enn syv regnes som relativt lavt og under fire er kritisk for barnet. 

Andelen nyfødte med Apgar <7 målt 5 minutter etter fødselen var stabilt i hele perioden 

og høyere i Helse Nord enn i landet for øvrig (Helse Nord 2,0 %, øvrige regioner 1,7 %). 

Som forventet (seleksjonseffekt) var andelen med lav Apgar skår høyere ved 

institusjonene som har barneavdeling (Hammerfest, Tromsø, Bodø). Detaljer er vist i 

tabell 1. 

  
Tabell 1. Tabellen viser en oversikt over fødsler, keisersnitt, bruk av vakuum og tang samt Apgar skår i 

perioden før 2009–11 og 2012–14. 

  Fødsler Keisersnitt 
(%) 

Vakuum  
(%) 

Tang 
(%) 

Apgar  
<7 (%) 

Sykehus/ 

fødestue* 

2009 
-11 

2012 
-14 

2009 
-11 

2012 
-14 

2009

-11 

2012 
-14 

2009 
-11 

2012

-14 

2009

-11 

2012

-14 

Kirkenes 681 577 18,9 16,3 8,4 4,8 0,0 0,0 0,9 0,5 

Hammerfest 1354 1231 19,4 17,7 5,5 6,8 0,5 0,7 2,8 1,5 

Alta* 289 276 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,7 

Sonjatun* 76 92 0,0 0,0 1,3 1,2 0,0 0,0 1,3 2,3 

Tromsø 4390 4135 18,3 20,6 5,3 6,1 0,1 0,3 2,9 2,9 

Narvik 786 683 13,5 16,6 6,0 5,9 0,3 0,2 1,1 1,6 

Harstad 1164 1076 17,4 20,4 6,7 5,4 0,0 0,1 0,9 1,6 

Lenvik* 317 324 0 0,0 0,6 0,3 0,0 0,0 0,9 0,0 

Bodø 3222 3052 15,7 16,3 9,0 8,8 0,3 0,6 2,3 2,0 

Stokmarknes 850 959 17,5 19,4 4,4 7,9 0,8 0,2 1,9 1,1 

Lofoten* 370 302 11,8 6,1 3,8 3,0 0,5 0,3 1,9 1,1 

Rana 1132 1085 15,2 15,9 7,9 9,3 0,4 0,2 1,9 1,5 

Sandnessjøen 792 765 17,6 15,7 7,6 6,6 0,3 0,1 2,5 1,6 

Mosjøen* 171 117 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Brønnøysund* 123 117 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 

Helse Nord 15730 14786 16,4 16,9 6,3 6,6 0,2 0,3 2,1 1,9 

Norge 183737 178276 16,7 16,5 8,3 8,8 1,7 1,5 1,8 1,8 

 
 

Keisersnitt og infeksjoner 

Bruken av keisersnitt i Helse Nord økte med 5 % (fra 16,1 % til 16,9 %) og er tilsvarende 

de nasjonale tall. Ved fødestuer gikk andelen signifikant ned fra 2,8 % til 1,4 %. Det var 

kun ved fødestuen i Lofoten at det ble gjennomført keisersnitt.  Forøvrig var bruken 

uendret ved fødeavdelingene (17,2 % vs. 17,6 %), men økte noe ved kvinneklinikkene 

(17,4 % vs. 18,8 %). Det var dog en betydelig variasjon i bruk av keisersnitt mellom 

fødeavdelingene både i første (13,5–19,4 %) og andre (15,7–20,4 %) undersøkelses-

periode. Denne forskjellen mellom institusjonene bør følges opp.  

 

Andelen infeksjoner etter keisersnitt viste en ikke signifikant nedgang (10,5 % vs. 

8,3 %). På institusjonsnivå er tallene små og må handteres med varsomhet. Detaljer er 

fremstilt i tabell 2.  
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Tabell 2. Tabellen viser antall keisersnitt og antall infeksjoner i de to undersøkelsesperiodene. Data fra 

Norsk overvåkingsprogram for infeksjonssykdommer (NOIS). Institusjoner market med* har kun registrert i 

en begrenset tidsperiode.  

 

  2009-11   2012-14   

Institusjon 
Antall 

keisersnitt 
Antall 

infeksjoner % 
Antall 

keisersnitt 
Antall 

infeksjoner % 

Kirkenes 33 2 6,1 29 0 0,0 

Hammerfest 71 13 18,3 177 22 12,4 

Tromsø 203 35 17,2 677 62 9,2 

Narvik* 20 3 15,0 85 10 11,8 

Harstad 54 2 3,7 179 9 5,0 

Bodø 133 2 1,5 387 21 5,4 

Vesterålen 25 0 0,0 61 3 4,9 

Lofoten* 7 0 0,0 5 0 0,0 

Rana 35 4 11,4 140 10 7,1 

Sandnessjøen*  - -    24 5 20,8 

Helse Nord 581 61 10,5 1.764 142 8,0 
 

 

Transportfødsler 

En fryktet komplikasjon ved endinger i seleksjonskriteriene og endret sommerdrift er 

en økning i transportfødsler. Data fra fødselsregisteret viser ingen økning i 

transportfødsler mellom de to undersøkelsesperiodene. Det samme gjelder samlet for 

for transportfødsler og ikke planlagte hjemmefødsler. Detaljer er vist i tabell 3.   

 
Tabell 3. Tabellen viser antall ikke planlagte hjemmefødsler, transportfødsler og uspesifiserte fødsler utenfor 

institusjon.  

 

Tidsperiode 

Hjemme - ikke 

planlagt Under transport 

Utenfor institusjon 

uspesifisert Totalt 

2009-2011 40 57 33 130 

2012-2014 44 51 25 120 

 

 

Vekt, dødfødsler, ruptur, forgiftning og diabetes 

Lav fødselsvekt (under 2,5 kg) er sjeldnere i Helse Nord (Helse Nord 4,6 %, Norge 

5,0 %). Som forventet (seleksjonseffekt) var andelen i nord høyest ved kvinneklinikkene 

(7,3 %). 

 

Vi kunne ikke påvise noen signifikant forskjell i raten dødfødsler mellom Helse Nord og 

de nasjonale tall eller mellom de to tidsperiodene. En eksklusjon av data for Finnmark 
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før sammenligning mellom Helse-Nord og Norge ga intet signifikant utslag (P = 0,15). 

Resultatene indikerer at vi generelt har en god kvalitet, på høyde med landet for øvrig, i 

oppfølgingen av gravide under svangerskapet. Antall dødfødsler er svært lavt og 

forskjeller i absolutte tall mellom institusjoner og helseforetak må følges over et lengre 

tidsperspektiv før endelige konklusjoner kan trekkes. 

 

Bekkenbunnsrupturer av grad 3 og 4 har samme hyppighet i Helse Nord som i Norge 

sett under ett. Innad i Helse Nord var andelen signifikant lavere ved Kvinneklinikkene 

(Kvinneklinikker 1,8 %, Fødeavdelinger 2,2 %).   

 

Det var ingen forskjell i forekomst av svangerskapsforgiftning mellom de to periodene 

eller mellom Helse Nord og landet for øvrig.  

 

Den største endringen mellom tidsperiodene er antall gravide med svangerskapsutløst 

diabetes. Andelen økte fra 1,7 % til 2,9 % (71 % økning) i Helse Nord og fra 1,8 % til 

3,1 % (72 % økning) i Norge under ett. Som forventet var andelen med svangerskaps-

diabetes i nord høyest ved kvinneklinikkene (kvinneklinikker 2,9 %, fødeavdelinger  

 
Tabell 4. Tabellen viser fødselsvekt, andel døfødsler, bekkebunnsrifter, svangerskapsforgiftning og 

svangerskapsutløst diabetes skår i perioden før (2009–11) og etter(2012–14) innføring av nye 

seleksjonskriterier 

 

  Vekt <2500g 
(%) 

Dødfødsler 
per 1000 

fødte 

Bekkenbunn 
ruptur G 3-4 

(%) 

Svangerskap
s-forgifning 

per 1000 

Svangerskaps-
utløst 

diabetes 
per 1000 

Sykehus/ 
fødestue* 

2009 -
11 

2012 
-14 

2009-
11 

2012
-14 

2009-
11 

2012-
14 

2009
-11 

2012
-14 

2009
-11 

2012-
14 

Kirkenes 2,6 0,5 1,5 1,5 1,3 2,5 0,0 1,8 9,0 31,9 

Hammerfest 4,2 3,3 5,1 9,3 1,9 2,1 0,7 1,6 20,8 27,7 

Alta* 0,7 2,2 0,0 0,0 0,7 0,4 0,0 3,6 10,4 7,3 

Sonjatun* 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3 0,9 13,0 0,0 26,0 24,4 

Tromsø 7,1 7,4 4,5 5,2 1,5 1,9 0,5 1,2 16,1 27,3 

Narvik 1,4 1,0 5,1 4,4 1,2 1,4 1,3 1,5 14,1 13,3 

Harstad 2,5 1,6 2,6 3,7 2,1 2,5 0,9 0,0 12,9 16,9 

Lenvik* 0,6 0,0 0,0 0,0 1,6 0,3 0,0 0,0 0 6,4 

Bodø 7,4 7,3 4,8 2,9 1,9 1,7 0,6 1,0 28,5 48,5 

Stokmarknes 2,6 1,1 7,0 2,1 2,5 2,7 0,0 0,0 10,7 15,8 

Lofoten* 1,9 2,3 2,7 0,0 3,4 2,2 0,0 0,0 8,2 13,5 
Rana 1,8 1,6 2,6 2,8 2,5 3,1 0,9 0,0 9,7 24,1 

Sandnessjøen 2,1 2,3 8,8 2,6 1,5 2,7 1,3 0,0 15,2 48,5 

Mosjøen* 0,5 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 11,8 34,2 

Brønnøysund* 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 8,6 

Helse Nord 4,7 4,5 4,3 3,7 1,8 2,0 0,6 0,9 16,9 29,1 

Norge 5,0 4,9 3,9 4,0 2,3 2,0 0,5 0,6 17,7 30,5 
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1,9 %). Den høyeste andelen (4,9 %) ble påvist ved NLSH Bodø og HSYK Sandnessjøen. 
Detaljer er vist i tabell 4. Den årlige andelen med svangerskapsdiabetes i siste 
undersøkelsesperiode (2012 - 2014) økte fra 2,0 % til 3,6 %.   
 
Kroppsmasseindeks 
I MFR databasen var kroppsmasseindeks (KMI = antall kilo/kvadratet av høyden i 

meter) data ikke tilgjengelig. Data for registreringshyppighet av KMI viste at 

parameteren ble hyppigere registrert i siste del av undersøkelsesperioden, men kun i 

overkant av halvparten av de gravide fikk dette registrert. Parameteren har derfor store 

usikkerheter ved seg. Detaljer er vist i tabell 5.  

 
Tabell 5. Tabellen viser prosentandelen (%) av de gravid som har fått registrert kropps-masse-

indeks (KMI) på to tidspunkt under svangerskapet.  

 

Region/helseforetak 2009–11 2012–14 

 

Første 
del (%) 

Siste del 
(%) 

Første 
del (%) 

Siste del 
(%) 

Finmarkssykehuset HF 62,9 24,9 81,1 50,6 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 47,8 17,1 59,0 37,1 
Nordlandssykehuset HF 65,1 24,8 57,1 37,1 
Helgelandssykehuset HF 39,7 15,4 53,3 35,8 
Norge 51,2 15,5 70,1 32,7 
Helse Nord 53,8 20,2 60,8 38,8 

 

Røykevaner 

Røykevaner blant de gravide endret seg i studieperioden. På landsbasis gikk andelen 

røykere ved svangerskapets begynnelse ned fra 11,6 % til 8,2 %. Tilsvarende tall i Nord-

Norge var 17,5 % og 12,0 %. Ved svangerskapets slutt var tallene 8,2 % og 4,3 % 

(Norge) og 11,4 % og 5,7 % (Helse Nord). Detaljer er fremstilt i figur 2 og 3.  
 
 
Figur 2. Figuren viser andel gravide som var tobakksrøykere ved start av svangerskapet og utviklingen i 
perioden 2009–14. 
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Figur 3. Figuren viser andel gravide som var tobakksrøykere ved svangerskapets slutt og utviklingen i 
perioden 2009–14. 
 

 
 

3.2 Resultater fra risikovurderinger  
Alle helseforetak konkluderte med at fødetilbudene driftes med akseptabel risiko. UNN 

vurderte dagens praksis som forsvarlig og allment akseptert i fagmiljøet. Det var flere 

områder hvor foretakene/klinikkene må redusere risiko for å øke pasientsikkerhet og 

pasienttilfredshet. Konsekvenser ble vurdert som mer alvorlige enn sannsynlighet. 

Gjennomsnittet i alle analysene og gjennomsnitt skår for hele regionen ble vurdert til 

middels risiko. Det var bare ett område som skåret rødt etter at foreslåtte tiltak var 

vurdert. Det var ved UNN og gjalt IT løsninger for kommunikasjon mellom fødeavdeling 

og helsestasjon. Figurene under viser gjennomsnittlig skår for alle målene ved hvert HF.  

 

Mål 1: Helseforetakene ivaretar sin del av en helhetlig svangerskapsomsorg i tråd 

med regionale kvalitetskrav. 

De fleste foretakene vurderte risikonivået til grønn eller gult område. Ett unntak var 

NLSH hvor et av punktene gav rød skår. Begrunnelsen var at etterfølgelse av seleksjonen 

av de gravide var viktig. Det ble vurdert å være liten risiko for at det ikke skal skje i 

henhold til retningslinjene, men stor konsekvens hvis de ikke ble fulgt. Detaljer er vist i 

figur 4. 

 

Andre risikofaktorer/områder som ble nevnt var: 

 Ulik oppfatning av seleksjonskriteriene og at de ikke var kjent hos nyansatte og 

vikarer. 

 Manglende system for håndtering av selekterte gravide. 

 Kommunikasjon og samarbeid med primærhelsetjenesten og fastlegene. 
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 Bedre oppfølging av gravide med fødselsangst. 

 Manglende avtaler med kommuner om følgetjeneste. 

 Manglende ansvar for å tilrettelegge opphold nært fødested for gravide i påvente 

av fødsel. 

 Manglede etablert følgetjeneste med kommuner. 
 

Figur 4. Figuren viser gjennomsnittlige risikovurderinger for mål 1 (helseforetakene ivaretar sin del av en 

helhetlig svangerskapsomsorg i tråd med regionale kvalitetskrav) vurdert før og etter foreslåtte tiltak.  

 

 

 

Følgende tiltak ble foreslått: 

 Økt kompetanse på fødselsangst i samarbeid med psykisk helse. 

 Etablere manglende avtaler med kommune om følgetjeneste. 

 Økt samarbeid med fastlegene. 

 Fokus på opplæring og etterlevelse av prosedyrene. 

 Utarbeide kommunikasjonsplan som sikrer hvem som har ansvar hva i påvente 

av fødsel hos kvinner med lang reisevei. 

 Innføre kompetanseheving/kurs for ambulansepersonell. 

 Fagutviklingsjordmor ved alle fødeavdelinger.  

 

Mål 2: Et differensiert fødetilbud i tråd med regionale kvalitetskrav. 

Fødetilbudet ble vurdert til et litt høyere risikonivå. Alle foretakene vurderte fra 1 - 3 

delmål til rød skår. Begrunnelsen ved Nordlandssykehuset var at seleksjon av fødende 

ikke ble gjennomfør fullt ut i henhold til regionale kvalitetskrav for fødested og fødenivå. 

Et tiltak, for å belyse omfanget, var at Lofoten gjennomgår avvik fra seleksjonskriteriene 

ved bruk av «audit» metoden.  
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Tilstedeværelse av nødvendig personell med tilstrekkelig kompetanse under fødsler (jf. 

regionale kvalitetskrav) ble vurdert til rødt område ved UNN og Finnmarkssykehuset. 

Vakante stillinger og svikt i tilkallingssystemer for jordmødre ble påpekt som 

risikofaktorer. ”Unødig inngrep under normal fødsel unngås”, ble vurdert til rød skår ved 

Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset. ”Overflytting til høyere nivå skjer uten 

unødvendige forsinkelser”, ble markert rødt ved Nordlandssykehuset og 

Helgelandssykehuset. Dersom foreslåtte tiltak innføres vil status ved de fleste av disse 

mål endres til gul sone. Detaljer er vist i figur 5.  
 

Figur 5. Figuren viser gjennomsnittlige risikovurderinger for mål 2 (et differensiert fødetilbud i tråd med 

regionale kvalitetskrav) vurdert før og etter foreslåtte tiltak.  

 

 

 

Andre risikofaktorer som ble nevnt var: 

 Vurderingene gjøres litt forskjellig, prosedyrene gir rom for ulik praksis. 

 Lav-/høyrisiko behandles trolig likt ved innkomst i kvinneklinikk i Bodø. 

 I Lofoten kan lavrisikofødende for seint i forløpet bli identifisert som 

risikofødende. Dette kan føre til forsinket overflytting til høyere nivå. 

 Det mangler fortsatt stillingshjemler for jordmødre for å få full bakvaktordning 

ved flere fødestuer. 

 I helgene kan det oppstå situasjoner med mangel på personell. 

 Ved små fødeavdelinger har operasjonsteam hjemmevakt og inntil 30 minutter 

responstid. Kvalitetskravene sier at katastrofesectio skal utføres innen 15 

minutter.   

 Ved overflytting til høyere nivå vil værforhold, samtidighetskonflikter, 

hviletidskrav etc. kunne medføre at det ikke er tilgjengelig ambulanse/fly. Dette 

kan medføre forsinkelser.  
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 Kommunikasjonsproblemer mellom avdelinger. 

 

Foreslåtte tiltak: 

 Bedre opplæring og etterlevelse av prosedyrene som omhandler overflytting av 

fødende i fødsel. 

 Bruk av tolk for å gi bedre forståelse hos den gravide for nødvendig overføring til 

annet fødested/behandlingsnivå.  

 Prosjekt med 12 timers vakt på Helgelandssykehuset Mo i Rana. 

 Vurdere bemanningsplanene for å sikre tilstedeværelse av nødvendig personell 

med tilstrekkelig kompetanse (eks. passiv vakt om til aktiv vakt). 

 I større grad fast gynekolog og jordmor. 

 Internundervisning og gjennomgang av hendelsene for å lære av det som har 

skjedd. 

 System for hospitering. 

 Møte med AMK Helgeland for å avklare valg av overflyttingsmetode og følge. 

 Holde et kontinuerlig fokus på seleksjon under fødsel.  

 Lofoten har ikke hatt tradisjon på å sende kvinner i fødsel med ambulanse til 

fødeavdelingen i Vesterålen. De fleste blir i dag sendt med fly til Bodø. Bruk av 

Vesterålen gir større muligheter til løsning ved for eksempel 

samtidighetskonflikter. 

 

Mål 3: En familievennlig barselomsorg i tråd med intensjonen i Nasjonal faglig 

retningslinje for barselomsorgen. 

Barselomsorgen ble vurdert til middels skår ved tre foretak og grønn ved 

Nordlandssykehuset. UNN og Finnmarkssykehuset ga rødt område til punktet om 

individuell støtte med ammeveiledning. De mente det var stor sannsynlighet og høy 

konsekvens at barselkvinner ikke fikk veiledning i tråd med ”Ti trinn for vellykket 

amming”. Risikoen kan tas betydelig ned ved å innføre tiltak som etterutdanning av 

hjelpepleiere til barnepleiere, plan og fokus på ammeveiledning samt internopplæring 

og bemanningsøkning på barselavdeling. Flere av enhetene var ikke sertifisert som 

«mor-barn-vennlig». Detaljer er vist i figur 6. 

 

Andre risikofaktorer som ble nevnt var: 

 Ved kvinneklinikkene var det ikke tilrettelagt for samvær med partner og søsken. 

 Mangelfull informasjon og tilrettelegging før utskriving. 

 

Foreslåtte tiltak: 

 Jobbe mot å bli «mor-barn-vennlig» avdeling. 
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Figur 6. Figuren viser gjennomsnittlige risikovurderinger for mål 3 (en familievennlig barselomsorg i tråd 

med intensjonen i Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen) vurdert før og etter foreslåtte tiltak.  

 

 

 

Mål 4: Kvalitet i alle ledd. 

Kvalitet fikk en gjennomsnittsskår på gult nivå. Tre foretak har fra 1 til 3 røde områder. 

Detaljer er vist i figur 7. Den største utfordringen var sviktende IKT-løsninger og 

manglende integrasjon mellom Partus og DIPS samt manglende support fra Helse Nord 

IKT. Det lå også en risiko i at helsestasjoner ikke kan motta elektronisk epikrise. Dette 

kan føre til forsinket oppfølging. Fagmiljø med ustabil bemanning var en risikofaktor i 

gul sone hos alle foretak.  

 

Andre risikofaktorer som ble nevnt var: 

 CTG-registreringer må skannes og legges manuelt inn i DIPS.  

 Uønskede hendelser blir ikke meldt. 

 Aktivitetsdata og kvalitetsindikatorer brukes ikke til kvalitetsforbedring. 

 Mangel på personer som er kjent på jobben. Flere små enheter fører til mindre 

robust fagmiljø og vanskeligere rekruttering.  

 Sommerferieavvikling kan være sårbar, både for jordmødre og leger. 

 UNN var avhengig av gynekologvikarer og jordmorvikarer (både faste og fra 

byrå).  

 Manglende dokumentasjon og analyse av uheldige hendelser. 

 Ikke signert formell avtale omkring faglig samarbeid, ansvarsavklaring og 

økonomi mellom Finnmarkssykehuset og Alta kommune om fødestuedriften.  

 Kommunikasjon med fastlege.  

 Helsekortet for gravide er i papirutgave og ikke digitalt. 
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Figur 7. Figuren viser gjennomsnittlige risikovurderinger i forhold til mål 4 (kvalitet i alle ledd) vurdert før 

og etter foreslåtte tiltak.  

 

 

 

Foreslåtte tiltak: 

 Fagråd internt i foretakene.  

 Etablere samarbeidsmøter med kommunene.  

 Kommunikasjonsplan.   

 Opplæring i rutiner til nyansatte 

 Epikrise i hånden ved utreise samt sende epikrise til helsestasjon og fastlege ved 

utreise. 

 Avvik meldes og meldingene gjennomgås i henhold til rutiner. Ansatte skal ha 

opplæring i å bruke avviksmodul (e-læringskurs i CAMPUS). 

 Akuttdager, kursdager og lege/jordmor-møter gjennomføres. 

 Stipend til de som ville utdanne seg til jordmor. Vurder stipend/bostøtte. 

 Større sykehusenheter.   

 Etablerer ordninger som sikrer dokumentasjon på hvem som har gjennomgått 

trening. 

 Gjennomgang og formidling av kvalitetsdata til alle ansatte. 

 Kontinuerlig arbeide for å beholde og rekruttere medarbeidere. Hospitering er 

særlig viktig. 

 

Mål 5: Et bredt brukerperspektiv. 
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UNN vurderte brukerperspektivet til lav skår, og de andre foretakene satte en middels 

skår. Kun Finnmarkssykehuset hadde rød skår og påpekte at kommunikasjon, 

kulturforskjeller, språk og bruk av tolk er risikoområder. Det ble også påpekt at 

brukerperspektivet var viktig og et punkt det må arbeides kontinuerlig med. Detaljer er 

vist i figur 8. 

 
Figur 8. Figuren viser gjennomsnittlige risikovurderinger for mål 5 (et bredt brukerperspektiv) vurdert før og 

etter foreslåtte tiltak.  

 

 

 

Andre risikofaktorer som ble nevnt var: 

 Savn av felles møtearenaer mellom tjenestenivåene. 

 Det er behov for oppdatering av nettsider og informasjonsmateriell. 

 Etablerte rutiner for oppfølging og reisebestilling fungerer ikke alltid optimalt. 

 Beskjeder mellom aktørene går ikke som avtalt. 

 Utfordringer dersom det er spesielle behov eller pasienten har tverrfaglige 

utfordringer som rus, psykiatri, sosiale forhold eller tileggssykdommer.  

 Varierende kjennskap til retningslinjer hos fastleger fører til 

samhandlingsutfordringer. 

 Gravide blir mer engstelige ved feriestenging pga. lengre reiseavstander og 

utfordringer knyttet til besøk fra familie. 

 Kvinner opplever utrygghet rundt sommerstegning. 

 

Foreslåtte tiltak: 

 Det gjennomføres lokale brukerundersøkelser ved alle enheter. Resultat av disse 

brukes aktivt i forbedringsarbeidet.  
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 Utarbeidelse av kommunikasjonsplan for kontakt mellom de ulike aktørene i 

svangerskaps- og fødselsomsorgen skal prioriteres.  

 Brukerrepresentant skal inviteres med i kommende forbedringsprosjekter og 

utbyggingsprosesser.  

 Oppgradere hjemmeside og bruke sykehusets facebookside. 

4. Vurderinger 
I denne rapporten har vi vist at innføringen av nye seleksjonskriterier i fødselsomsorgen 

har gitt svært små endringer i de kvalitetsindikatorene som ble benyttet i denne 

undersøkelsen. Dette indikerer at vi allerede hadde en god tjeneste før innføringen av 

nye seleksjonskriterier. Det er kun tre forhold som utmerker seg:  

 

 en stor økning i andelen med svangerskapsdiabetes 

 et betydelig fall i andelen gravide som røyker 

 ingen volumendring i hvor kvinnene føder  

 

Risikovurderingene viste at fødetilbudene kan driftes med akseptabel risiko etter 

foreslåtte tiltak. Det var flere områder hvor foretakene/klinikkene må redusere risiko 

for å øke pasientsikkerhet og pasienttilfredshet. Dette blant annet ved permanent å 

innføre de foreslåtte tiltak. Konsekvenser ble vurdert som mer alvorlige enn 

sannsynlighet. Gjennomsnittet i alle analysene og gjennomsnittskår for hele regionen ble 

vurdert til middels risiko. Det var kun ett område som fortsatt hadde rød skår etter at de 

foreslåtte tiltak var inkludert i vurderingene. Det var IKT løsninger og tilgang til 

dokumenter. 

 

Økt andel svangerskapsdiabetes 

En stor økning i andel med svangerskapsdiabetes kan ha flere årsaker. Blant disse er: 

 

 En generell økning i antall diabetikere.  

 Bedre diagnostikk og oppfølging. 

 De gravide blir eldre. (Andelen med diabetes øker med alder.) 

 De gravide blir tyngre. (Økende KMI gir økt risiko for diabetes.) 

 Innvandring. Innvandrerpopulasjonen har høyere forekomst av type-2 diabetes. 

 

Vi har i dag ingen database over diabetikere i Norge. Reseptregisteret 

(www.reseptregisteret.no) kan gi data for antall personer behandlet med legemidler 

mot diabetes (antidiabetika). Blant kvinner i aldersgruppen 20–39 år var det i perioden 

2009–11 og 2012–14 henholdsvis 10,4 og 10,3 personer per 1 000 innbyggere som fikk 

resept på antidiabetika. Tilsvarende tall for Helse Nord var 11,7 og 11,5 personer per 1 

000 innbyggere. Vi har således ingen grunn til å anta at antall diabetikere har økt i den 

aktuelle polulasjon i undersøkelsesperioden. Dette er også i tråd med konklusjon til 

http://www.reseptregisteret.no/
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Strøm og medarbeidere (4) som anga at vi nå ser en avflating i kurvene for forekomst av 

diabetes.   

 

Økt fokus på problematikken og dermed en økt påvisning av svangerskapsdiabetes er en 

annen mulig forklaring. Vi har indikasjoner på at jordmødrene i større grad enn tidligere 

utfører glukosetoleransetester i tråd med retningslinjene (5). Dette kan gi en bedre 

diagnostikk av gravide med svangerskapsdiabetes. 

 

I Helse Nord var det 1 349 kvinner i aldersgruppen 20–39 år som ble gitt resept på 

antidiabetika i 2014. Samme år var det 4 817 fødsler i regionen og 171 av disse fikk 

påvist svangerskapsdiabetes. Gravide med svangerskapsdiabetes er dermed en 

betydelig gruppe blant diabetikerne, særlig blant dem som bruker insulin. Det er viktig 

at denne pasientgruppen blir tatt hand om av fagpersoner med god kompetanse. En 

dialog med diabetesteamet ved Nordlandssykehuset Bodø avdekket at de hadde 45 

kvinner med svangerskapsdiabetes i 2013 og 63 i 2014. Dette kan indikere en høy 

forekomst av svangerskapsdiabetes i Nordlandssykehuset Bodø (NLSH har ca. 1000 

fødsler årlig), men skyldes også at teamet fikk henvist pasienter utenfor sitt primære 

opptaksområde (personlig meddelelse overlege Tor Claudi). Med bakgrunn i en økende 

forekomst av svangerskapsdiabetes er det gledelig å se at Helsedirektoratet nå gjør en 

gjennomgang av de tidligere retningslinjene for oppfølging og behandling av 

svangerskapsdiabetes (6). 

 

Forekomsten av diabetes øker med økende alder. I 2014 var det i aldersgruppen 20–24 

år 7,7 personer per 1 000 innbyggere i Nord- Norge som fikk resept på antidiabetika.  

Det tilsvarende tall for aldersgruppen 35–39 år var 16,5 per tusen innbyggere. En 

økende gjennomsnittsalder blant de gravide vil dermed automatisk gi en økning i 

svangerskapsdiabetes. Tall for mors alder ved fødsel viser en minimal høyreforskyvning 

(økende alder) ved sammenligning perioden 2009–11 og 2012–14. Denne er dog svært 

liten, og det er en langt større forskjell i alderssammensetningen mellom Norge og Helse 

Nord, uten at vi kan se at dette har gitt utslag i forekomst av svangerskapsdiabetes i vår 

region. Mens aldersgruppen 30–34 år sin andel økte fra 32,2 % til 33,3 % i Norge, var 

andelen i nord 26,9 % og 27,4 %. En økende gjennomsnittsalder blant de fødende kan i 

svært liten grad forklare økningen i svangerskapsdiabetes. Detaljer er vist i figur 9. 

 

En økning i KMI hos gravide er en kjent risikofaktor for diabetes (7).  Vi hadde ikke 

tilgang til KMI-data i vårt utrekk. Som vist var det store mangler i registrering av denne 

parameteren. Kun 50–60 % fikk den registrert i begynnelsen av svangerskapet og 

mellom 20–40 % i siste del av svangerskapet. Dersom vektøkning skulle forklare økning 

i antall tilfeller av svangerskapsdiabetes burde det også gitt økning i svangerskapsutløst 

hypertensjon (høyt blodtrykk), flere barn med fødselsvekt over 3,5 kg, svangerskaps-

forgiftning og keisersnittfrekvens (7). Alle disse parametre økte i aboslutte tall (ikke 

signifikant økning) fra første til andre treårsperiode, med unntak av barn født med vekt 
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over 3,5 kg. Andelen var 52 % av fødslene i Norge hvert år i perioden 2009–14. Detaljer 

er vist i figur 10. Ser man bort fra andel barn med økt vekt, kan de nevnte parametre  
 

Figur 9. Figuren viser mors alder ved fødsel fordelt på ulike aldersgrupper. Det er fremstilt to perioder 

(2009-11 og 2012-14) for Norge og Helse Nord.  

 

 
 

 

svakt indikere KMI som en mulig forklaring til et økt antall gravide med 

svangerskapsdiabetes. Dette støttes også av en retrospektiv studie ved UNN (8). Her ble 

2 250 kvinner som fødte i 2000, 2006 og 2010 inkludert. Deltakerne ble analysert etter 

anbefalt vektøkning fra Institute of Medicine (IOM) sine anbefalinger. Det ble påvist en 

økning i andel gravide med overvekt (KMI >25) fra 26 % i 2006 til 35 % i 2010 (8). I en 

studie på bruk av antidiabetika blant den norske befolkningen i 2005 og 2011 påviste 

Strøm og medarbeidere (4) en økning fra 2,5 % til 3,2 %. Denne økningen samsvarer 

også med økningen i overvekt blant gravide påvist av Somby og medarbeider (8).   
 

Figur 10. Figuren viser prosentvis fordeling av fødte barn etter fødselsvekt for hvert år fra 2009-2014. 
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Færre røykere 

Røyking under svangerskapet gir økt risiko for mor og foster (9–12). Barn av gravide 

som røyker fødes oftere før termin, har lavere gjennomsnittlig fødselsvekt, lider oftere 

av alvorlige luftveislidelser (respiratory distress syndrom), har oftere misdannelser og 

økt dødsrisiko (11, 12). En dose-respons-sammenheng er påvist (12). Det er påvist en 

sammenheng mellom tobakksrøyking og intrauterin fosterdød (fosterdød i livmoren) 

(11). Mitchell og medarbeider (11) anga at plutselig intrauterin fosterdød kan reduseres 

med 1/3-del hvis fostere ikke utsettes for mødre som røyker. Det er også påvist økt 

risiko for at avkom av røykende gravide selv blir røykere og sliter med 

angst/depresjonsutfordringer (9). Det er derfor meget gledelig å se reduksjonen i andel 

røykere i vår analyse. Det påviste fallet i antall dødfødte per 1 000 fødte fra 4,3 til 3,7 i 

Helse Nord kan ha sammenheng med at langt færre gravide røyker. Dette kan illustreres 

med følgende estimat: Dersom man antar at 1/3 av dødfødsler er røykeassosiert (11) og 

beregner effekten av en halvering av antall gravide røykere indikerer det en reduksjon i 

dødfødselsrate fra 4,4 til 3,6 promille.  

 

Det er vanskelig å slutte å røyke for tobakksrøykere. Svært mange av dem som forsøker 

lykkes ikke. En god plan er ofte en forutsetning for suksess. Jordmorasisterte røykeslutt 

tiltak har vist å gi gode effekter på røyeslutt hos gravide (10).  

 

Sentraliseringseffekter 

Ved innføring av de nye seleksjonskriteriene ble det anslått på bakgrunn av 

seleksjonskriteriene en sentraliseringseffekt på 10 %. D.v.s. at 10 % av de fødende ved 

fødestuene ble flyttet til fødeavdelinger og 10 % av de fødende ved fødeavdelingene ble 

flyttet til kvinneklinikker. Som vist i analysen (fødestuer 8,6 % og 8,3 %, fødeavdelinger 

43,0 % og 43,1 % og kvinneklinikker 48,4 % og 48,6 % av fødslene) har de nye 

seleksjonskriteriene ikke medført noen sentraliserende effekt for hvor kvinner føder. 

Det faktum at keisernsittandelen har økt ved kvinneklinikkene og UNN Tromsø har fått 

flere nyfødte med vekt under 2,5 kg kan dog indikere en seleksjonseffekt innenfor det 

samme antall fødsler. Flere keisersnitt, flere med lav fødselsvekt og økt andel 

svangerskapsdiabetes har medført at flere trenger tett observasjon.  

 

Vi kan peke på to sannsynlige årsaker til at vi ikke ser noen sentraliseringseffekt i 

periodene. En forklaring kan være at veileder i fødselshjelp, som i alle år har vært 

veiledende ved fødeavdelingene, kom med reviderte anbefalinger før 

seleksjonskritereiene trådte i kraft. Dermed startet fødeavdelingene å selektere 

strengere før de nye kravene kom. En annen forklaring er at fagrådet i Helse Nord, etter 

nøye vurderinger, har valgt å la fødende med tidligere keisersnitt føde ved fødeavdeling 

uten barneavdeling. Kvaliteskravene sier at de skal føde ved fødeavdeling med 

barneavdeling. Den regionale planen avviker på dette punktet og praksisen er nøye 

gjennomgått og godkjent av fagsjefene i Helse Nord. 
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Vurdering av risiko 

Risikovurderingene ble ikke gjennomført av et fast team. De ble gjennomført av ulike 

team i de forskjellige helseforetak. Dette kan ha gitt variasjoner (bias) i vurderingene.  

 

Rødt risikobilde ved NLSH ble særlig knyttet til manglende etterlevelse av seleksjons-

kriteriene. Det faktum at fødestuen i Lofoten hadde en keisersnittfrekvens på 6,1 % i 

perioden 2012–14 kan indikere manglende etterlevelse av seleksjonskriteriene. Ved 

innføringen av seleksjonskriteriene og en ”nødkeisersnitt-tjeneste” var det forventet 

langt færre keisernsitt i Lofoten. Ingen av de øvrige fødestuene hadde noen keisersnitt. 

Antall keisersnitt ved fødestuen i Lofoten og en mulig feil bruk av nødkeisersnitt-

tjenesten gjør at denne bør revurderes. Foretaket nevner selv et tiltak for oppfølging ved 

fødestuen i Lofoten hvor man benytter ”audit”-metoden. Ved bruk av denne metoden 

kan alle avvik fra seleksjonskriteriene gjennomgås. Det påpekes også en mulig fremtidig 

økt bruk av fødeavdelingen i Vesterålen. 

 

Manglende integrasjon mellom Partus og DIPS gir utfordringer. Data må overføres 

manuelt mellom systemene, og dette gir risiko for feil. Likeledes må CTG-registreringer 

legges manuelt inn i DIPS. Elektronisk kurve har ikke moduler for fødsler. Partus er et 

helt eget system. Det er opprettet et fagforum for Partus som ser på denne utfordringen. 

Partus kan integreres med DIPS, og dette er gjort i Helse Sør-Øst. I Helse Nord er en 

felles DIPS-plattform i regionen prioritert før en integrasjon med Partus. 

 

Svakheten ved våre vurderinger av kvaliteten er om vi har tilstrekkelig gode 

kvalitetsparametre. Måler vi det rette? Får vi et tilstrekkelig bilde av kvaliteten ut fra de 

data vi har tilgjengelig? Det bør jobbes nasjonalt, i samarbeid med de andre 

perinatalkomiteene, med å utvikle forbedrede kvalitetsparametre for fødselsomsorgen.  

 

Det er viktig at institusjoner med ansvar for risikofødsler med økt sannsynslighet for 

komplikasjoner får utløst ”tyngre” DRG takster. Samtidig kan ekstra DRG-inntekter ved 

komplikasjoner minske påtrykket på kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i foretakene. 

Oppgraderte modeller for premiering av god kvalitet og pasientsikkerhet bør vurderes. 

Tilstedeværelse av jordmor i aktiv fase av fødsel er et kvalitetskrav som i flere studier 

(2,13) har vist å redusere antall keisersnitt og komplikasjoner. Denne forebyggelse av 

komplikasjoner vil kunne medføre reduserte DRG-inntekter for foretaket. I nye 

versjoner av Partus bør denne endringen kunne måles som en indikator.  

5. Konklusjon 
Kartleggingen viser, ut fra de målte kvalitetsparametre, at Helse Nord har en 

fødselsomsorg av god kvalitet og lav risiko og en tjeneste fullt på høyde med landet for 

øvrig. Risikovurderingene forutsetter at de foreslåtte tiltak gjennomføres. 
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Vi har enkelte særpreg grunnet struktur og kliniske valg (eks. lite bruk av tang og 

vakum). Med unntak av en betydelig økning i svangerskapsdiabetes, en reduksjon i 

andel røykere og færre keisersnitt ved fødestuen i Lofoten, har de nye 

seleksjonskriterier ikke gitt signifikante endringer i de målte kvalitetsparametrene. En 

økt forekomst av diabetes skyldes trolig bedre diagnostikk og en økning i KMI. En ikke 

signifikant nedgang i dødfødsler kan ha sammenheng med færre gravide som røyker.  

 

Alle helseforetakene konkluderte med at fødetilbudene driftes med akseptabel risiko, 

forutsatt at foreslåtte tiltak innføres. Det var flere områder hvor foretakene/klinikkene 

bør redusere risiko og øke pasientsikkerhet og pasienttilfredshet ved å innføre 

foreslåtte tiltak. Det var kun et område vedrørende IKT løsninger som fortsatt skåret 

rødt etter at foreslåtte tiltak var inkludert i vurderingen.  

6. Takksigelser 
Helse Nord RHF er takknemlig for kommentarer og tilbakemeldinger fra fagsjefene i 

helseforetakene i Helse Nord, fagråd gynekologi og fødseshjelp, ulike fagpersoner i og 

utenfor regionen samt regionalt brukerutvalg (RBU). Bibliotektjenesten ved 

Universitetet i Tromsø har gitt tilgang til ulike publikasjoner som har vært meget nyttig i 

arbeidet. Vi har også satt pris på et godt samarbeid med Medisink fødselsregister i 

forhold til ulike spørsmål vi har hatt under veis i prosjektet.  
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