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Styresak 140–2021/3 Heltidskultur jordmødre i Helse Nord, 
oppfølging av styresak 125-2021 B 

 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 125-2021 B Eventuelt ad. heltidskultur – 
jordmorstillinger Styret fattet følgende vedtak: Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør 
om å komme tilbake til styret med en orientering i et senere styremøte om heltidskulturen 
for jordmorstillinger i Helse Nord. 
 
Denne saken orienterer styret om utviklingen av heltid/deltid for jordmødre ansatt ved 
sykehusforetakene i Helse Nord. 
 
Andel heltid  
57,4 % av heltidsansatte jordmødrene i Helse Nord har full stilling. Andelen har økt med 
drøyt 7 prosentpoeng i perioden 2017-2021. Det er stor variasjon mellom 
sykehusforetakene, fra ca. 40 % heltidsansatte ved Nordlandssykehuset til ca. 85 % ved 
Finnmarkssykehuset. 
 

 
Figur 1 Andel fast ansatte jordmødre som jobber heltid i Helse Nord 2017-2021.  
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Figur 2 Andel fast ansatte jordmødre som jobber heltid i Helse Nord 2017-2021, fordelt på foretak 

Gjennomsnittlig stillingsprosent 
Det er relativt mange deltidsansatte jordmødre i Helse Nord, men stillingsprosenten er 
høy. Gjennomsnittlig stillingsprosent for de fast ansatte er rett i underkant av 87 %. 
Jordmødre ansatt ved Finnmarkssykehuset har klart høyest stillingsprosent (94 %) 
ellers er det liten forskjell på helseforetakene. Nordlandssykehuset har få heltidsansatte 
jordmødre, men den gjennomsnittlige stillingsprosent omtrent 85 %. 
 

 
Figur 3 Gjennomsnittlig stillingsprosent for fast ansatte jordmødre i Helse Nord 2014-2021 

 
 

 
Figur 4 Gjennomsnittlig stillingsprosent for fast ansatte jordmødre i Helse Nord 2014-2021, fordelt på foretak 
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Adm. direktørs vurdering 
Saken reiser spørsmål om det mulig å mobilisere mer arbeidskraft blant tilgjengelige 
jordmødre i Helse Nord. 
 
Riksrevisjonens nasjonale undersøkelse av bemanningsutfordringer i helseforetakene 
viste at jordmødre har en gjennomsnittlig stillingsprosent på rundt 80 % og at hver 
tredje jobbet heltid. Til sammenligning er den gjennomsnittlige stillingsprosenten i 
Helse Nord på 87 % og over halvparten (57 %) jobber heltid.  
 
Andelen heltidsansatte jordmødre har steget betydelig siden 2017, men den er 
fremdeles lav sammenlignet med andre stillingsgrupper.  
 
Det fremkommer av tilsettingsreglementet at heltid skal være hovedregelen i Helse 
Nord. De ansatte har siden 2013 kunnet registrere et ønske om høyere stillingsprosent i 
personalsystemet. Pr. 1. oktober 2021 har Helse Nord 212 fast ansatte jordmødre 
hvorav 92 er ansatt i deltidsstillinger. Omlag en fjerdedel av disse (26 ansatte) har 
registrert at de jobber uønsket deltid. Her er det et potensial for å mobilisere noe mer 
arbeidskraft. 
 
Det er imidlertid en risiko for at sykefraværet blant jordmødrene kan øke dersom 
stillingsprosenten økes. Statistiske analyser fra Riksrevisjonen viser at enheter med 
høyere gjennomsnittlig stillingsprosent og høyere andel heltidsarbeid blant sine ansatte 
i snitt også har høyere sykefravær. Dette betyr at enheter med lavere gjennomsnittlig 
stillingsprosent blant sine ansatte i snitt har lavere sykefravær enn enheter med høyere 
gjennomsnittlig stillingsprosent. 
 
Oppsummert er det noe å hente på økte stillingsprosenter for jordmødre i Helse Nord. 
Det viktigste tiltaket for å unngå jordmormangel er å øke utdanningskapasiteten. 
Universitetet i Tromsø har de siste årene uteksamineret 16-18 kandidater pr. år, men 
måltallet er 20 kandidater. Det er for lavt for å sikre tilstrekkelig kompetansetilførsel i 
regionen, men tjenestene har kapasitetsbegrensninger på praksisplasser som må løses 
først. Helse Nord har derfor satt i gang et arbeid for å øke kapasiteten. En økning er også 
nødvendig for at helseforetakene skal kunne løse oppdraget om å styrke 
fødselsomsorgen. 
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