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1 Innledning 

Avdeling Kvinneklinikken(KK) utarbeider og reviderer systematisk interne 

forbedringsrapporter, vekselvis på føde- og barselseksjonen og gynekologisk seksjon. Dette 

for å kunne planlegge og kvalitetssikre det arbeidet som gjøres. I tillegg utarbeides HMS-

handlingsplan, strategiplan og årsrapport. 

Alle rapportene som utarbeides er tilgjengelig på intranett og internett. 

I 1999 ble den første rapporten om tilbudet til de fødende ved KK i Stavanger utarbeidet. Den 

ble kalt «Fødeblomsten I, og er revidert i 2003, 2007 og 2012. 

Revisjon av rapport fra 2012 er et kvalitetsprosjekt (P15) på oppdrag  fra avdelingssjef.  

I denne revisjonen er samhandling og samarbeid om svangerskaps- og barselomsorg med 

kommunene en viktig del av arbeidet.  I rapporten vil arbeidsgruppen foreslå forbedringer på 

kortere og lengre sikt både internt og i samhandling med kommunene. 

For å sikre befolkningen tidsriktig behandling og omsorg, med god faglige kvalitet, er det 

viktig at Kvinneklinikken deltar aktivt i planlegging av nytt sykehus.  Arbeidsgruppen har 

forslag til organisering i nytt sykehus.  

 

Første møte var i mars 2015. Det er gjennomført en brukerundersøkelse og en intern 

medarbeiderundersøkelse for Kvinneklinikken. Forbedringer som ble avdekket og 

gjennomført underveis i arbeidet med prosjektet er merket med «gjennomført» i aktuelle 

kapittel. 

Mandat 

Arbeidsgruppen fikk følgende mandat:  

«Arbeidsgruppa får som mandat å revidere intern rapport fra 2012 «Fødeblomsten IV» om 

svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg ved Kvinneklinikken og analysere dagens tilbud i 

forhold til nasjonale faglige retningslinjer og kvalitetskrav, øvrige 

kvalitetsforbedringsprosjekt innen obstetrikk som avdelingen deltar i, samt krav til 

samhandling med primærhelsetjenesten. Arbeidsgruppen skal også foreslå forbedringer på 

kort og lengre sikt i en sluttrapport.» 

Arbeidsgruppen skal gjennomføre: 

 Medarbeiderundersøkelse 

 Brukerundersøkelse 

 Reviderer/ utarbeider pasientforløp fra heim til heim 

 Besøker nybygde sjukehus for å få innspill til organisering/arealbruk i et nytt sjukehus. 

http://pulsen.sus.no/enheter/kvinnebarn/kvinneklinikken/Sider/Om-enheten.aspx
https://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barnedivisjonen/kvinneklinikken
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2 Sammendrag 

Avdeling Kvinneklinikken ved Helse Stavanger HF gjennomfører jevnlig 

forbedringsprosjekter for å planlegge virksomheten fremover. Det er interne tverrfaglige 

arbeidsgrupper som utarbeider rapportene. 

Denne rapporten har fått navnet «Fra hjem til hjem- Fødeblomsten V», og er en revisjon av 

tidligere rapport føde- og barselseksjonen og fødepoliklinikk/ultralydlaboratoriet fra 2012, 

«Fødeblomsten IV».  

I denne revisjonen har samhandling og samarbeid om svangerskaps- og barselomsorg med 

primærhelsetjenesten vært en viktig del av arbeidet, og representanter fra 

kommunehelsetjenesten har deltatt aktivt i forbedringsprosjektet. 

Sammendraget beskriver kort innhold i hvert kapittel, og leserne anbefales å lese rapporten i 

sin helhet. 

Kapittel 3 

Her beskrives forslag til organisering av KK i nytt sykehus. KK er i dag spredd over flere 

bygg. Poliklinikkene ligger langt fra tilhørende avdelinger. Dette er ressurskrevende. I et nytt 

sykehus er det viktig å få en samlokalisert Kvinneklinikk med egen inngang for de fødende.  

Det er viktig å ha nærhet til følgende fagområder: Nyfødt/intensivavdeling, 

operasjon/keisersnittstue, intensiv/oppvåkning og gynekologisk sengepost. 

 

Fødselstallet er forventet å øke i tråd med befolkningsveksten i området. Arbeidsgruppen 

vurderer at det blir behov for en økning til 20 fødestuer i nytt sykehus.  

Spesialpost for innlagte gravide som trenger observasjon / behandling har i dag 8 senger. Det 

foreslåes en økning til 11 senger. 

Arbeidsgruppen vurderer at det er behov for en liten økning av barselplasser fra 50 dag til - 60 

barselplasser. Erfaring fra andre sykehus og kommuner som har tilbud om oppfølging ved 

tidlig hjemreise, viser at kun et fåtall kvinner er klare for hjemreise 6-8 timer etter fødsel.  

Kapittel 4 

Elektronisk samhandling med primærhelsetjenesten er mangelfull. Forslag til forbedringer i 

elektronisk samhandling med primærhelsetjenesten og elektroniske forbedringer i sykehuset 

beskrives. F.eks. etablering av elektroniske systemer som sikrer god og rask utveksling av 

informasjon mellom alle involverte, sykehus, fastlege, kommunejordmor og helsestasjon. 
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Elektronisk Helsekort for gravide må på plass, og gjeldende elektroniske journalsystemer 

(Dips og Natus) må integreres for å unngå dobbelføring og feil. 

Kapittel 5 

Den samfunnsmessige utviklingen har gått i retning av økt fokus på brukermedvirkning og 

informasjon. Tilbudet i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen ved SUS er blitt utvidet 

gradvis. Samtidig som fødselstallet har økt, har det også skjedd utvikling i og økning av 

spesialisert overvåkning og behandling. Krav til dokumentasjon og kvalitetsforbedringer har 

vært økende løpet av de siste årene. 

Kapittel 6 

I dette kapittelet beskrives svangerskapsomsorgen i primærhelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten. Gravide skal selv kunne velge hvilken fagperson eller -personer de 

ønsker å gå til oppfølging hos så lenge det ikke er medisinske grunner til noe annet. Det mest 

vanlige er fastlege og/eller kommunejordmor. Dersom den gravide har behov for 

spesialisthelsetjeneste, henvises hun fra lege eller jordmor i primærhelsetjenesten. 

Rutineultralyd gjøres ved fødepoliklinikk og ultralydslaboratorium på KK eller hos 

privatpraktiserende spesialister med avtale.  

Det er faste samarbeidsmøter mellom Helse Stavanger og jordmortjenesten  i kommunene.  

Antallet kvinner med spesielle behov er økende og primærhelsetjenesten kan i større grad 

sortere ut de som har behov for oppfølging ved fødepoliklinikken. Forslag til forbedringer i 

svangerskapsomsorgen både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten presenteres. 

 

Kapittel 7 

Her beskrives dagens organisering. Føde- og barselseksjonen er organisert i 4 enheter: 

fødeavdelingen, fødeloftet/spesialpost 7H, barselpost på hotellet 7I og barselpost 7G. 

Enhetene er differensiert etter seleksjonskriterier for behandling og omsorgsbehov under 

fødsel og i barseltid. 

Jordmødrene arbeider vekselvis ved fødeavdelingen og en av de andre postene. Dermed har 

de fleste jordmødrene forløsningskompetanse og er kjent med rutiner på barsel. 

Døgnkontinuerlig vaktberedskap, med relativt liten forskjell i arbeidsmengden gjennom hele 

døgnet fører til høy vaktbelastning for alle personellgrupper. 

Tabell over antall senger, antall årsverk og behandlingsstatistikk med oversikt over ulike 

kvalitetsindikatorer presenteres.  I 2015 var det 4774 fødsler.  Utviklingen viser at 

fødselstallet og resultater har vært stabilt siden forrige rapport i 2012.  
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I kapittel 7.3, er KK som praksisplass kort beskrevet. Det arbeides aktivt med undervisning og 

veiledning av hospitanter og ulike yrkesgrupper under utdanning. F.eks. medisinstudenter, 

jordmorstudenter, sykepleiestudenter, lærlinger i helsefagarbeid og kontor, 

kommunejordmødre og helsesøstre. 

Kapittel 8 

Kapittel 8 beskriver dagens fødselsomsorg ved KK knyttet til myndighetskrav. 

For å gi et tilpasset fødetilbud differensierer en kvinnene i såkalt rød og grønn gruppe. Grønn 

gruppe innebærer normale, jordmorstyrte fødsler på Fødeloftet 7H. Fødeavdelingen tar seg av 

fødsler med forventet økt risiko, rød gruppe.  

Fødeloftet / spesialpost 7H 

Fødeloftet er jordmorstyrt lavrisiko fødeavdeling. Kvinner med normale svangerskap og 

forventet normal fødsel blir selektert til å føde på Fødeloftet..   

Ved behov for epidural smertelindring eller behov for operativt inngrep flyttes den fødende til 

fødeavdelingen i 1. etasje. 

Spesialpost 7H (8 sengeplasser) har ansvar for syke gravide som trenger å være innlagt fra ca. 

20. svangerskapsuke for observasjon og behandling i svangerskapet. Alle typer abort etter 

svangerskapsuke 14 er også innlagt på spesialposten.  Det  er eget underpunkt i kapittelet for 

forbedringsforslag. 

Fødeavdelingen har ansvar for alle høyrisikofødslene. Det medfører en stor belastning både 

for pasienter og arbeidsmiljøet at over halvparten av rommene er uten dagslys. Dørene inn til 

fødestuene er ikke lydtette.  

På grunn av stor pågang og liten kapasitet på FP/UL kommer alle øyeblikkelig hjelp 

konsultasjoner direkte til fødeavdelingen hele døgnet. Kvinner som skal til planlagte 

keisersnitt blir ivaretatt på fødeavdelingen til etter keisersnittet er utført. Totalt sett er 

arbeidsbyrden for stor.  Det beskrives flere forbedringsforslag som kan bedre omsorgen for de 

fødende. 

Kapittel 9 

Dette kapittelet omhandler barselomsorgen ved KK og kommunenes barseltilbud. 

Barseltilbud på sykehuset: Helse Stavanger har i dag en differensiert barselomsorg. 

Barselkvinnene og den nyfødte selekteres etter fødselen og overflyttes til barsel 7I eller 7G 

etter gitte seleksjonskriterier. En ønsker på denne måten å fange opp kvinner og/eller nyfødte 

med særlige behov, og tilby individuell oppfølging. 

2/3 av barselkvinnene har sitt opphold på barselenhet på hotellet7I. Pasientgruppen er friske 
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kvinner som har hatt en normal fødsel og deres nyfødte. Barselkvinner med premature barn 

ned til uke 36 har også sitt barselopphold på 7I. 

7G er en post for barselkvinner som trenger ekstra oppfølging etter fødsel. Helse Stavanger 

ble godkjent som «Mor-barn-vennlig» sykehus i 2007 og sist re-sertifisert i 2014. Dette 

medfører at personalet på føde- og barselpostene skal arbeide etter Whos «Ti trinn for 

vellykket amming». 

Forbedringene på kort og lang sikt som er skissert i kapittel 9.3 er basert på anbefalingene i 

Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen « Nytt liv og trygg barseltid for familien». 

Barseltilbud i kommunen: Føde- og barselseksjonen ved Helse Stavanger HF, dekker et 

område i Sør-Rogaland som omfatter 18 kommuner. Alle kommunene gir samme basistilbud 

selv om kommunene varierer i størrelse. Tilbudet i dag tilfredsstiller ikke alle krav i 

Nasjonale faglige retningslinjer (IS-2086) Nytt liv og trygg barseltid for familien som ble 

innført i 2014.  

Det legges stor vekt på ammeveiledning, følge barnets vekst og utvikling og legge grunnlag 

for utvikling av et godt samspill mellom barn og foreldre.  

 

For å sikre god samhandling og helhetlige forløp er det viktig å etablere systemer som sikrer 

god utveksling av informasjon. Pr. i dag mottar ingen helsestasjoner fødselsrapporter 

elektronisk. Ved hjemreise fra sykehuset får kvinnen informasjon om at fødselsrapport 

og/eller epikrise sendes pr. post til helsestasjonen og jordmor/fastlege. I påvente av 

elektronisk samhandling er det avgjørende at barselavdelingen og/eller kvinnen tar kontakt 

med helsestasjonen når kvinner og barn trenger rask oppfølging.   

Det er eget underpunkt i kapittelet for forbedringsforslag. 

Kapittel 10  

Kvinnenes evaluering av tilbudet. Det ble sendt ut brev med informasjon om link til 

elektronisk spørreundersøkelse. Svarprosent var 45 %. 

Resultat som peker seg ut: 

 Kvinnene er stort sett fornøyd og føler seg ivaretatt 

 Noen få sier at de ikke blir sett i forhold til sine behov og føler seg utrygge 

 Det er tilfeldig hvilke gravide som blir spurt angående temaene psykisk helse, vold i nære 

relasjoner og rus i svangerskapsomsorgen 

 Over 30 % oppgir at de har første besøk på helsestasjon mer enn 7 dager etter hjemkomst 

http://www.oslo-universitetssykehus.no/SiteCollectionDocuments/Om%20oss/Avdelinger/Kvinne-%20og%20barneklinikken/Ammesenteret/10%20trinn%20for%20vellykket%20amming.pdf
http://www.oslo-universitetssykehus.no/SiteCollectionDocuments/Om%20oss/Avdelinger/Kvinne-%20og%20barneklinikken/Ammesenteret/10%20trinn%20for%20vellykket%20amming.pdf
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 Kommentarene fra kvinnene viser at kommunikasjon, kontinuitet og måten vi møter 

kvinnene på, er viktige forbedringsområder 

 

Kapittel 11 

Medarbeiderundersøkelse. Det ble sendt ut spørreskjema på e-post. Det er vanskelig å trekke 

veldig bestemte konklusjoner da svarprosenten i undersøkelsen er lav (30 %). Det ble stilt 

spørsmål relatert til trivselsfaktorer og kvalitetssystemer.  98,6 % har svart at de trives meget 

godt /godt på jobben.  

Det ble stilt spørsmål om bruk av EQS, Synergi, kompetanseportalen, ulike intranettjenester, 

sjekklister, undervisningsdager og SAFER. 

På spørsmål om forslag til forbedringer? / Hva kan gjøres annerledes for at din arbeidsdag 

skal bli bedre var det noen tema som gikk igjen: 

 Antall polikliniske pasienter på fødeavdelingen oppleves som stort.  Det er forslag om at 

det bør være en egen mottaksavdeling. Lang ventetid 

 Rapporttid mellom vakter kan utnyttes bedre, særlig mellom natt og dag 

 Psykososialt arbeidsmiljø. Flere uttrykker at kommunikasjon/samarbeidet mellom 

yrkesgruppene og mellom de ulike avdelingene kan bli bedre 

 Øke utbytte av undervisningsdager  

 

Det planlegges en gjennomgang av resultatene per avdeling for å se om det er noen trender 

som kan følges opp. 

Kapittel 12 

I dette kapittelet gis det er kort oversikt over Kvinneklinikkens arbeid med forskning, 

fagutvikling og kvalitetssikring.  

Forskning: Kvinneklinikken har som  mål at flere skal drive med aktiv forskning. Det gis en 

oversikt over pågående prosjekter samt områder der Kvinneklinikken kan fokusere på sin 

egen forskning. 

Kompetanseplaner: Kvinneklinikken har siden høsten 2014 brukt Kompetanseportalen til 

systematisk dokumentasjon av faglig kompetanse. Ansatte har selv ansvar for å gjennomgå og 

dokumentere utførte krav som er lagt inn for hvert tema. 
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Kvalitetssikring: Daglig registreres relevante kliniske «output». På bakgrunn av avdelingens 

behandlingsrutiner får en da resultater som kontinuerlig blir målt og registrert i databaser. 

Tallene er nyttige for å gi en systematisk kvalitetsvurdering og forbedring.  

Det legges stor vekt på tverrfaglig lokal utarbeidelse og løpende revisjon av prosedyrer, samt 

pasientinformasjoner.  Alle prosedyrene er lagt inn i EQS og er tilgjengelige på internett. 

Kapittel 13 

KK har utarbeidet informasjonsskriv for ulike tilstander. Pasientinformasjonen er tilgjengelig 

på internett. I forbindelse med dette prosjektet er innholdet gjennomgått og revidert. 

Arbeidsgruppen foreslår årlig revisjon. KK deltar i utarbeidelsen av pasientinformasjon til 

helsenorge-plattformen på internett. 

Kapittel 14 

Det er utarbeidet pasientforløp for svangerskap, fødsel og barselomsorg. Dette er under 

revisjon. Det anbefales at forløpene revideres annen hvert år. Forløpene er tilgjengelige i EQS 

og på internett. 
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3 Nytt sykehus – forslag til organisering 

Representanter fra arbeidsgruppen har besøkt AHUS, Sykehuset Østfold, Karolinska Solna og 

BB Sophia i Stockholm for å samle erfaring og se hvordan nye sykehus har organisert fødsels- 

og barselomsorgen. Erfaring fra studiebesøk samt nasjonale føringer og retningslinjer for 

svangerskaps- fødsels- og barselomsorgen er bakgrunn for forslag til organisering i nytt 

sykehus. 

Samlet Kvinneklinikk 

Kvinneklinikken er i dag spredd over flere bygg. Poliklinikkene ligger langt fra tilhørende 

avdelinger. Dette er ressurskrevende. I et nytt sykehus er det viktig å få en samlokalisert 

Kvinneklinikk. 

Fødselstallet er forventet å øke i tråd med befolkningsveksten i området. Utviklingen gjennom 

flere år viser at fødepopulasjonen (de fødende) har mer sammensatte helsemessige 

utfordringer enn tidligere. (Statistikk fra Medisinsk Fødselsregister) Blant annet er hver 4. 

fødende selv ikke født i Norge.  Det blir flere komplisert fødselsforløp, mer bruk av 

epiduralbedøvelse og økende antall igangsatte fødsler (induksjoner). Dette fører til lengre 

forløp og hver fødsel har behov for fødestue over lengre tid enn før. Det er pr. i dag til 

sammen 14 fødestuer. Dette dekker ikke behovet når det er fødselstopper.  Arbeidsgruppen 

vurderer at det blir behov for en økning til 20 fødestuer i nytt sykehus.  

Spesialpost for innlagte gravide som trenger observasjon / behandling har i dag 8 senger. Det 

foreslåes en økning til 11 senger. 

Arbeidsgruppen vurderer at det er behov for en liten økning av barselplasser fra 50 dag til - 60 

barselplasser.  

Andelen kompliserte barselforløp er økende på grunn av fysiske, psykiske og psykososiale 

tilstander hos mor. Nye sykehus, som har planlagt med for få barselplasser, opplever mangel 

på fødestuer fordi de ikke får flyttet kvinnene til barsel. 

Samhandling med kommunen legger opp til at flere skal reise direkte hjem fra 

fødeavdelingene. Dette krever økte ressurser i kommunene, både økonomisk og 

personalmessig. Per i dag er ikke dette prioritert i kommunene på grunn av knappe ressurser. 

Erfaring fra andre sykehus og kommuner som har tilbud om oppfølging ved tidlig hjemreise, 

viser at kun et fåtall kvinner er klare for hjemreise 6-8 timer etter fødsel.  

Etter arbeidsgruppens vurderinger bør et nytt sykehus planlegges for å kunne håndtere en 

økning på 1000 fødsler. 
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Arbeidsgruppen anbefaler følgende organisering av Kvinneklinikken i nytt sykehus: 

 Egen inngang for fødende med ekspedisjon med mulighet for seleksjon og koordinering.  

 En lavrisiko (grønn)avdeling, (1800 fødsler, 6 fødestuer og 18 barselplasser) 

 To avdelinger med høyere beredskap (rød) avdeling, (som fordeler 3800 fødsler, 12 

fødestuer og 36 barselplasser totalt). 

 Spesialpost for gravide, (400 fødsler, 2 fødestuer, 6 barselplasser og 11 sengeplasser for 

innlagte gravide). 

 Felles øyeblikkelig hjelp poliklinikk for gynekologi og fødselshjelp 

 

Følgende fagområder det er viktig å ha nærhet til: 

 Nyfødt/intensivavdeling 

 Operasjon/sectiostue 

 Intensiv/oppvåkning 

 Gynekologisk sengepost 

 

Erfaring fra studiebesøk støtter en egen inngang for fødende, med ekspedisjon og 

poliklinikker. Her betjenes telefonhenvendelser fra de fødende (fødetelefonen) av jordmor, og 

kvinnene blir selektert ved innkomst. 

Fødeavdelingen og gynekologisk sengepost har i dag stor øyeblikkelig hjelps poliklinikk 

døgnet rundt. Denne virksomheten bør tas hånd om i egen felles poliklinikk. Det vil kunne gi 

bedre utnyttelse av ressurser både personalmessig og i forhold til utstyr (byggetrinn1). 

Blir det besluttet at elektiv poliklinikk tilhørende Kvinneklinikken ikke kan flyttes til nytt 

sykehus, er det viktig at det samles i videre utbygging.(byggetrinn 2). 

 

I dagens drift differensieres de fødende til to enheter, selektert etter grad av risiko. Fødeloftet 

er lavrisikoenhet (grønn) som ivaretar friske kvinner med forventet normal fødsel til termin. 

Fødeavdelingen er en spesialisert enhet (rød)som ivaretar fødende med høyere risiko, behov 

for intensivert overvåkning / inngrep under fødselen. Vi har meget god erfaring med 

selektering og dette er i tråd med føringer i «Kvalitetskrav til fødselsomsorgen» (2010, 

anbefalinger fra Helsedirektoratet.) 

Spesialposten for gravide er i dagens organisering samlokalisert med Fødeloftet. Dette er en 

praktisk plassering etter de areal Kvinneklinikken disponerer. 

Dagens barselomsorg på sykehuset er også differensiert i to enheter etter behov for 

barselomsorg.   



15 
 

4 Elektronisk kommunikasjon 

Elektronisk kommunikasjon bør i dagens samfunn være selvsagt for en sømløs helsetjeneste 

når brukeren har behov for tjenester på ulike nivå.  

Elektronisk samhandling med primærhelsetjenesten er mangelfull. Det er i dag ikke 

elektronisk kommunikasjon mellom helsestasjonstjenesten i kommunene og sykehuset. 

Henvisninger og epikriser sendes som A-post. 

Helsekort for gravide er journalen i svangerskapet. Denne er nasjonal og skal være 

bindeleddet mellom de ulike aktørene i svangerskapsomsorgen. Nytt Helsekort for gravide ble 

innført høsten 2015. Dette kom i papirversjon. 

Elektronisk fødejournal – Natus, ble innført i 2008, men den er bare delvis integrert mot 

hovedjournalsystemet på sykehuset - Dips.  

Brukermedvirkning er lovbestemt. Det er arbeidskrevende å gjennomføre elektroniske 

brukerundersøkelser på grunn av strenge personvernregler. 

 

Forslag til forbedringer i samhandling med primærhelsetjenesten: 

 Etablere elektroniske systemer som sikrer god og rask utveksling av informasjon mellom 

alle involverte, sykehus, fastlege, kommunejordmor og helsestasjon  

 Utvikle Nasjonalt elektronisk Helsekort for gravide  

 Prøvesvar tatt i primærhelsetjenesten bør bli elektronisk tilgjengelig for Kvinneklinikken 

 Henvisninger fra, og epikriser til jordmortjenesten sendes elektronisk 

 Fødselsrapporter/ epikriser sendes elektronisk til helsestasjon og fastlege 

Forslag til forbedringer i sykehuset: 

 Integrere gjeldende elektroniske journalsystemer (Dips og Natus) for å unngå 

dobbelføring og feil 

 Fødejournalsystemet Natus trenger en betydelig oppgradering for å bli funksjonelt. Dette 

gjelder hele føde/barselforløpet, men særlig den delen som beskriver/dokumenterer 

barseloppholdet 

 Data fra elektronisk overvåking må integreres i journalsystemet 

 Elektronisk tavle med kvalitetsindikatorer 
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5 Utvikling ved føde/barselseksjonen og seksjon fødepoliklinikk/ 

ultralydlaboratoriet 

Den samfunnsmessige utviklingen har gått i retning av økt fokus på brukermedvirkning og 

informasjon. Tilbudet i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen ved SUS er blitt utvidet 

gradvis. Samtidig som fødselstallet har økt, har det også skjedd økning av spesialisert 

overvåkning og behandling. Omsorgsbehovet på barsel har endret seg.  

Samhandlingsreformen og St. melding nr. 12 om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels, 

og barselomsorg stiller krav til økt samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. 

Krav til dokumentasjon og kvalitetsforbedringer har økt. Til tross for at bemanningen har blitt 

styrket for de fleste yrkesgrupper, oppleves det ikke å være i takt med oppgavene vi har. 

Utviklingen av et kvalitetssikringssystem begynte i begynnelsen av 1990-årene, med skriftlig 

pasientinformasjon. I 1996 ble fødedatabasen (Gjessing ©)opprettet. 

Det er også utviklet en egen database for kvinner som har vært til veiledning i svangerskapet. 

Avdeling Kvinneklinikkens medisinskfaglige og administrative prosedyrer er tilgjengelige i 

EQS på intranett og internett. 

Antall fødsler har vært stabilt de siste 5 år, og i 2015 var det 4774 fødsler. Per 30.6.16: 2505 

fødsler. 

Det vises til rapporten «Fødeblomsten IV» for mer utfyllende opplysninger om den historiske 

utviklingen. 

  

http://eqs-kk.sus.no/exportKK/docs/doc_21407/index.html
http://www.helse-stavanger.no/no/OmOss/Avdelinger/kvinneklinikken/Documents/Rapporter/F%c3%b8deblomsten/F%c3%b8deblomsten%204_2012.pdf
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6 Svangerskapsomsorg 

Målet med svangerskapsomsorgen er i følge St. meld. 12 «En gledelig begivenhet» og 

«Nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen» å gi kvinnen/familien relevant 

og god informasjon og kontroll i svangerskapet.  

Svangerskapsomsorgen er et tilbud til alle gravide.  De skal være sikret en forutsigbar, 

forsvarlig og effektiv omsorg ut ifra brukernes egen forutsetninger og behov.  

Svangerskapsomsorgen er en viktig arena for helsefremmende og forebyggende tiltak.  

6.1 Dagens svangerskapsomsorg i primærhelsetjenesten 

Gravide skal selv kunne velge hvilken fagperson eller -personer de ønsker å gå til oppfølging 

hos så lenge det ikke er medisinske grunner til noe annet. Det mest vanlige er fastlege og/eller 

kommunejordmor. I en del kommuner er jordmordekningen så lav at valget ikke er reelt. 

Tilbudet til de gravide gis ut fra Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen 

(2005) og resultater av nyere forskning. Revisjon av retningslinjen startet i 2015. 

Formalisert samarbeid og informasjonsflyt mellom allmennleger og kommunejordmødre 

varierer. Bruken av helsekort for gravide som kommunikasjonsverktøy mellom alle involverte 

varierer også. En del helsekort er mangelfullt utfylt og kopi av prøvesvar er ofte ikke vedlagt.   

 

Samarbeidet med Kvinneklinikken(KK) er avgjørende for å kunne gi en god og helhetlig 

oppfølging. Faste samarbeidsmøter er avtalefestet i delavtale 8 – Samarbeid om 

jordmortjenester mellom Helse Stavanger og kommunene.  Kommunejordmødrene forholder 

seg aktivt til Kvinneklinikken sine medisinskfaglige og administrative prosedyrer. 

Dersom den gravide har behov for spesialisthelsetjeneste, henvises hun fra lege eller jordmor i 

primærhelsetjenesten. 

Den gravide kan selv kontakte fødeavdelingen ved spørsmål/akutte problem etter 23. 

svangerskapsuke når egen lege eller jordmor ikke er tilgjengelig. 

Så langt det ressursmessig er mulig tilbys kvinner som er engstelige for å føde ekstra samtaler 

med kommunejordmor. 

Det er viktig at hovedinnholdet i disse samtalene videreformidles til KK. Antallet kvinner 

som er engstelige for å føde er økende, og primærhelsetjenesten kan i større grad sortere ut de 

som har behov for oppfølging ved fødepoliklinikken.  

Gravide med spesielle behov (f.eks. psykiske utfordringer, spiseforstyrrelser, rus, vold og 

overgrep) blir vurdert med hensyn til behov for oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Det er 

utarbeidet egne rutiner for kvinner med rus- eller tidligere rusproblematikk. 
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På grunn av begrensede jordmorressurser, har kommunejordmødrene ikke mulighet for å ta i 

mot akutte henvendelser fra andre gravide enn de som går til oppfølging hos jordmor i 

kommunen. Ved behov samarbeider jordmor/ fastlege med andre instanser, f.eks. 

privatpraktiserende gynekolog, helsesøster, psykisk helsevern, rusvern og barnevern.  

Rutineultralyd gjøres ved seksjon fødepoliklinikk/ultralydslaboratoriet på KK eller hos 

privatpraktiserende spesialist med avtale.  

 

6.1.1 Forbedringsforslag 

 Bedre informasjonsflyten mellom fastlege og kommunejordmor 

 Fylle ut helsekortet fullstendig ved 1. konsultasjon, og følge opp ved videre 

konsultasjoner. 

 Sørge for at alle prøvesvar ligger samlet med helsekort for gravide 

 Utarbeide en mal for fødselsplan til bruk for fødende med spesielle behov. Da kan 

kommunejordmor/ fastlege utarbeide et forslag til plan som kan sendes til 

Fødepoliklinikken for godkjenning. På poliklinikken vil planen kunne godkjennes og 

skannes inn i pasientjournal. Ved behov for oppfølging vil kvinnen bli innkalt. 

 Utarbeide gode rutiner for å oppdage og følge opp gravide med psykiske utfordringer. 

Rutinene må også omfatte kontinuitet i omsorgen ved utskriving.  

 Utarbeide prosedyre for oppfølging av gravide med spiseforstyrrelse 

 

 

6.2 Svangerskapsomsorg i spesialisthelsetjenesten 

Ved kvinneklinikken utføres det svangerskapsomsorg ved poliklinikkene og flere sengeposter. 

Privatpraktiserende spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer med avtale er også en del 

av dette tilbudet. 

 

Gynekologisk poliklinikk/ Gynekologisk post 4AC 

Gravide henvises på grunn av problemstillinger tidlig i svangerskapet f.eks. ekstrem 

svangerskapskvalme og blødninger/smerter. 

Dersom den gravide ønsker svangerskapsavbrudd, kan hun henvende seg direkte til 

gynekologisk poliklinikk. 

Fødepoliklinikk og ultralydlaboratoriet 

Oppbyggingen av avdelingen er beskrevet i Fødeblomsten IV. 

http://pulsen.sus.no/enheter/kvinnebarn/kvinneklinikken/Documents/Fodeblomsten/Fødeblomsten%204_2012.pdf


19 
 

Poliklinikken er i dag lokalisert langt fra føde- og barselseksjonens poster.  

Primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten samarbeider om oppfølgingen av enkelte 

tilstander, for eksempel tvillingsvangerskap, tidligere rusproblematikk, fødselsangst og/eller 

tidligere traumatiske opplevelser. 

Henvisningsårsaker: 

 Genetisk veiledning/tidlig ultralyd ut fra kriterier 

 Rutineultralyd 

 Ekstra oppfølging av gravide med rusmisbruk eller tidligere rusmisbruk 

 Oppfølging av gravide med tidligere/nåværende svangerskapskomplikasjoner 

 Samtaler for kvinner med fødselsangst, der håndtering i primærhelsetjenesten ikke er 

tilstrekkelig 

Fødepoliklinikken mottar telefonhenvendelser fra primærhelsetjenesten for å avklare behov 

for vurdering.  Det er ikke nok areal til å ta i mot øyeblikkelige hjelp konsultasjoner. 

6.2.1 Forbedringsforslag  

 Gynekologisk poliklinikk trenger flere behandlingsrom og større nærhet til gynekologisk 

post 4AC 

 Bedre rutiner for å sende ut epikriser fra sjukehuset til kommunejordmor 

 Behov for flere behandlingsrom, eventuelt ved at rom som nå benyttes til genetisk 

veiledning flyttes til andre areal 

 Flytte seksjon fødepoliklinikk/ultralydlaboratoriet (FP/UL) nær føde/barselseksjonen 

 En må planlegge for utvidet kapasitet på FP/UL 

 Opprette akuttpoliklinikk for å avlaste FP/UL og fødeavdelingen. Tilbudet bør vært åpent 

utover ordinær dagtid, frem til kl. 20.00 og bemannes med jordmor og lege. Oppgaver vil 

være å ta imot telefonhenvendelser og gravide med akutte problemstillinger som: Lite liv, 

smerter og andre tegn på komplikasjoner. 

 Utvide tilbudet til traumatiserte kvinner og kvinner med psykiske utfordringer som ikke 

har et relevant tilbud i primærhelsetjenesten. Oppfølgingen av disse kvinnene bør ivaretas 

av et team med relevant kompetanse  
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7 Føde- og barselseksjonen i dag 

7.1 Organisering av avdeling Kvinneklinikken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Føde- og barselseksjonen er organisert slik det er praktisk i forhold til arealet Kvinneklinikken 

disponerer. Enhetene er differensiert etter seleksjonskriterier for behandling og omsorgsbehov 

under fødsel og i barseltid.  

Fødeavdelingen ivaretar ca 3500 fødsler med behov for økt overvåkning i fødselsforløpet og 

operative forløsninger. 

Fødeloftet/ spesialpost 7H er en post som inneholder en jordmorstyrt lavrisikofødeavdeling 

(Fødeloftet) som ivaretar ca.1350 fødsler årlig og en spesialpost for gravide som trenger 

innleggelse på grunn av komplikasjoner og behandling i svangerskapet. 

Barselpost 7G ivaretar kompliserte barselforløp. 

Barselpost 7I som er plassert på pasienthotellet, ivaretar normale barselforløp. 

Antall fødsler/ innskrivinger / utskrivinger varierer mye fra dag til dag. Det er flest fødsler vår 

og sommer, og færrest i november og desember. Jordmødrene arbeider vekselvis ved 

fødeavdelingen og på en av de andre postene. Dermed har de fleste jordmødrene 

forløsningskompetanse og er kjent med rutiner på barsel. Dette sikrer fleksibel bruk av 

personalressursene i perioder med høg aktivitet. Avdelingsjordmødrene har et daglig kort 

møte for eventuelt å omfordele ressurser. 

AVDELINGSSJEF  
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Døgnkontinuerlig vaktberedskap, med relativt liten forskjell i arbeidsmengden gjennom hele 

døgnet fører til høy vaktbelastning for alle personellgrupper.  

Det er 4 leger tilstede på kveld. På natt er det 3 leger tilstede og en lege i bakvakt. 

Alle jordmødre og barnepleiere unntatt avdelingsjordmødrene arbeider hver 3. helg. For å 

kunne dekke minimumsbemanningen gjennom helgene er det et høyt antall deltidsstillinger. 

Høgt antall deltidsansatte gir driftsmessige utfordringer. Personalet bruker lengre tid på å bli 

rutinert i faget, og det er mer krevende å nå alle med informasjon og oppdateringer.  

For å få bedre kontinuitet, er det derfor ønskelig å ha en større andel 100 % stillinger blant 

jordmødre og barnepleiere. Større stillingsbrøker vil også gjøre det lettere å rekruttere nye 

medarbeidere. 

 

Tabell over senger på føde- og barselseksjonen 

Enhet Fødesenger Ordinære senger* Totalt antall senger 

Fødeavdelingen 10  2 12 

Fødeloftet/spesialpost 

7H 

4 8 12 

Barsel 7G  20 20 

Barselpost på hotellet 

7I 

 30  30 (hotellrom) 

*I tillegg kommer senger for nyfødte 

Tabell over bemanning 

Yrkesgruppe Årsverk 

Leger* 35 (25 overleger, 10 leger i spesialisering) 

Jordmødre 100 

Barnepleiere 43 

Kontorpersonell* 15,6 
*Leger og kontorpersonell: Totalt årsverk for Kvinneklinikken. 
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7.2 Behandlingsstatistikk: 

 

Figuren under viser antall fødsler per år fra og med 1980 til og med 2015. 

 

Per. 31.7 16 har det vært 2914 antall fødsler og 2963 antall fødte barn. I samme periode i 

2015 var det 2867 antall fødsler og 2922 antall fødte barn. 
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Inklusjonskriterium: Svangerskapslengde >= 24 uker, født ved SUS. 

(1) relatert til antall fødte barn, av alle barn født i seteleie  

(2) relatert til antall fødsler 

(3) av alle planlagt vaginale fødsler 

(4) av alle vaginale fødsler 

 

Utviklingen viser at fødselstallet og resultater har vært stabilt siden forrige rapport i 2012.  

Overflytting premature og nyfødte til nyfødtintensiv avdeling 3D ved Barneklinikken 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Antall 

fødte 

barn 

4484 4484 4712 4880 5080 4921 5021 4848 4862 4859 

% 

overflytt

et til 3D 

18,9% 19 % 12,4

% 

11,2

% 

11,6

% 

12,2

% 

10,6

% 

11,9

% 

9,8

% 

10,4

% 

 

  

 2006 2008 2010 2011 2013 2015 

Antall fødsler 4395 (5) 4602 4982* 4853* 4805 4774 

Antall fødte 

barn  

4484 4712 5080* 4921 4848 4859 

Indikatorer  % 

(antall) 

% 

(antall) 

% 

(antall) 

% 

(antall) 

% 

(antall) 

% 

(antall) 

(2) Keisersnitt 

(CS) totalt 

12,7 

(559) 

14,0 

(645) 

13,6 

(674) 

13,7 

(662) 

13,7 12,4 

(1) Tang/vakuum 12,5 (563) 12,9 

(606) 

13,2 

(666) 

12,5 

(614) 

14,5 14,7 

(2) Igangsetting 

av fødsel 

15,1 (662) 17,0 

(781) 

21,1 

(1045) 

27,6 

(1333) 

24,6 26,9 

(4) Rifter grad 3 

og 4 

4,0 (152) 2,1 

(84) 

1,6 

(68) 

1,9 

(80) 

1,5 1,8 

(1)Setefødsler >= 

34 uker født 

vaginalt (antall) 

52 

 

42 48 36 53 77 



24 
 

7.3 Kvinneklinikken som praksisplass for studenter, elever og hospitanter 

Studenter 

Medisinske studenter:  

Avdeling Kvinneklinikken gir hvert år undervisning til ca. 80 studenter fra Universitet i 

Bergen, fordelt på vår og høst semesteret, 6 uker hvert semester. Studentene kommer i puljer 

på 13-14 og får undervisning i 2 uker. Vi tar også imot ca 12 Semmelweiss studenter fra 

Ungarn hvert år. Disse kommer i puljer på 6-8 for 3 ukers praksis. Avdeling Kvinneklinikken 

har deltidsstilling knyttet til Universitetet i Bergen (UiB) i forbindelse med denne 

undervisningen.  

Sykepleiestudenter: 

Barselpost 7G og 7I har undervisning av sykepleierstudenter fra Universitetet i Stavanger 

(UiS). Alle studenter fra grunnutdanningen i sykepleie har en dags praksis på barsel. 7G har 1 

plass for lærling i Helsefagarbeid. Begge barselpostene er også praksisposter for 

helsefagarbeidere som tar videreutdanning i spedbarn- og barselpleie. 

Jordmorstudenter: 

Jordmorstudenter fra Høgskolen i Bergen har praksis ved føde/barselenhetene. Studietiden er 

2 år, med 12 jordmorstudenter per kull (24 studenter per år). Det er kontinuerlig studenter i 

praksis ved føde-/barselseksjonen unntatt sommer og ved høytider. Avdeling Kvinneklinikken 

lønner jordmødre som praksisveiledere.  

Fagskolestudenter/elever: 

Praksisplass for fagskolestudenter i barsel og barnesykepleie.Lærlinger i helsefagarbeid og 

praksisplass for helsekretær. 

Hospitanter: 

Kommunejordmødre/jordmødre fra mindre fødeinstitusjoner: 

Jordmødre fra primærhelsetjenesten og fra mindre fødeinstitusjoner hospiterer på de 

forskjellige postene på føde/barsel og på fødepoliklinikken. Dette er viktig for samarbeidet og 

kunnskapsflyten mellom forskjellige omsorgsnivå. 

Annet helsepersonell: 

Fra tid til annen har man også annet helsepersonell som får praksis/hospitering/undervisning. 

Dette er helsesøstre, ambulansepersonell, anestesi og intensivpersonell og medisinske 

studenter fra utlandet.  
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8 Fødselsomsorg 

Myndighetskrav 

«Hensikten med et differensiert fødetilbud er å sikre kvinnen et variert fødetilbud basert på 

kvinnens egne ønsker og en seleksjon ut fra en risikovurdering etter gitte kriterier. Kvinner 

som blir vurdert til å ha risikofaktorer i svangerskapet eller ved fødselen, må enkelte steder 

påregne lenger reisevei for å føde, enn friske kvinner med forventet normal fødsel « 

 
(Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen, Helsedirektoratet). 

 

Dagens fødselsomsorg 

Det har vært reist bekymring for at fødende med  lav risiko for komplikasjoner får unødige 

intervensjoner når de føder i høyt spesialiserte fødeavdelinger. Kunnskapsoppsummeringer 

viser at kvinner som føder i fødestuer og hjemme har mindre risiko for operativ forløsning og 

mindre riftskader enn grupper av kvinner med lav risiko som føder i sykehus. Det har 

imidlertid ikke vist at dette har betydning for forekomst av alvorlige komplikasjoner hos mor 

eller barn. For å gi et mer tilpasset fødetilbud differensierer en kvinnene i såkalt rød og grønn 

gruppe. Grønn gruppe innebærer normale, jordmorstyrte fødsler, på Fødeloftet 7H. 

Fødeavdelingen tar seg av fødsler med forventet økt risiko, rød gruppe.  

«Den økte overvåkningen av kvinnen og fosteret under fødselen medfører en økt 

arbeidsbelastning for personalet på fødeenhetene. Det oppstår lett en prioriteringssituasjon 

hvor behov hos syke og friske veies opp mot hverandre. Det er ikke uvanlig at en jordmor har 

ansvar for flere fødende, friske og syke samtidig. Særlig på større fødeinstitusjoner skjer det 

at jordmor kan ha flere fødende å passe på når de er på vakt. Det oppstår 

samtidighetskonflikter».  

(Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen, Helsedirektoratet). 

«Det foreligger i dag god dokumentasjon for at fødende bør følges opp av en person som er 

til stede på fødestuen i fødselens aktive fase, det vil det ha en rekke positive effekter både for 

kvinner med og uten risiko. Av faglige kvalitetshensyn anbefales det i denne veilederen at alle 

fødende skal ha en jordmor hos seg så tidlig som mulig i aktiv fase av fødselen og til fødselen 

er over. Både syke og friske kvinner skal prioriteres og få den hjelpen og støtten de har behov 

for i denne delen av fødselen». 

(Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen, Helsedirektoratet).  

8.1 Fødeloftet /spesialpost 7H  

Denne posten er plassert i 7. etasje i sydbygget parallelt med barsel 7G. Postene deler felles 

areal som for eksempel medisinrom, kjøkken, skyllerom og spisesal. 
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Fødeloftet / spesialpost 7H har en avdelingsjordmor og felles personale, men to forskjellige 

arbeidsområder. Jordmødre og barnepleiere fordeles mellom Fødeloft og spesialposten etter 

arbeidsbyrden pr. vakt.  

Fødeloftet 

Fødeloftet er jordmorstyrt lavrisiko fødeavdeling. Kvinner med normale svangerskap og 

forventet normal fødsel blir selektert til å føde på Fødeloftet. 

Kvinner som er selektert til å føde på Fødeloftet som induseres på grunn av overtid eller 

vannavgang, kan føde på Fødeloftet. 

Kvinnene som er til rutineultralyd på SUS får tilbud om poliklinisk journalopptak med 

seleksjon, fire uker før termin. Journalopptaket er på Fødeloftet. 

Når fødselen starter og/eller den gravide har spørsmål ringer kvinnene «Fødetelefonen». Den 

er det jordmødre på Fødeloftet som betjener. Den fødende får beskjed om hvilken 

fødeavdeling hun skal henvende seg til når hun kommer inn i fødsel. 

På Fødeloftet er det 4 fødestuer, derav 3 med badekar. 

Fødeloftet har badekar, akupunktur og lystgass som smertelindringstilbud.  

En tilstreber at kvinner i aktiv fødsel får en til en jordmor. Dette er viktig for å gi kvinnen den 

støtte og veiledning hun trenger for å mestre fødselen. 

Får den fødende som starter fødselen på Fødeloftet behov for intensivert overvåkning, 

epidural smertelindring eller behov for operativt inngrep flyttes hun til Fødeavdelingen i 1. 

etasje. Skjer overflyttingen nær fødselen tilstrebes det at jordmor fra Fødeloftet følger kvinnen 

gjennom hele fødselsforløpet. 

Spesialpost 7H 

Posten har ansvar for syke gravide som trenger å være innlagt fra ca. 20. svangerskapsuke for 

observasjon og behandling i svangerskapet. Alle typer abort etter svangerskapsuke 14 er også 

innlagt på spesialposten. Det er beregnet 8 sengeplasser. Behovet varierer mye. 

8.1.1 Forbedringsforslag: 

 Innskriving: Forbedre brevet som kvinnene får ved timebestilling. 

 Forbedre rutinen for utsendelse av epikrise til kommunejordmor dersom kvinnen har vært 

innlagt i svangerskapet. 
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 Induserte kvinner med lavrisikosvangerskap som før ble overflyttet til fødeavdelingen 2. 

dag, kan fortsette induksjonen på 7H 

 Flytskjema/mal for telefonhenvendelser revideres (gjennomført) 

 Kvinner som er i latensfase og ikke ønsker å dra hjem, får tilbud om å være på en 

ventestue. 

 

8.2 Fødeavdelingen 

Fødeavdelingen har ansvar for alle høyrisiko fødslene. 

Romforhold 

Fødeavdelingen er plassert i midten av sydbyggets lavblokk. Avdelingen har 10 fødestuer. 5 

av fødestuene er uten vindu hvor pasienter kan bli liggende til observasjon/fødsel i flere døgn. 

Det medfører en stor belastning både for pasienter og arbeidsmiljøet at over halvparten av 

rommene er uten dagslys.  

Dørene inn til fødestuene er ikke lydtette. Vanlige samtaler kan høres ut på korridoren og 

taushetsplikten blir dermed ikke ivaretatt. Til tider blir støynivået veldig høyt, noe som igjen 

skaper angst hos de kvinnene som er ute i korridoren eller på andre fødestuer 

Personalressurser 

På grunn av stor pågang og liten kapasitet på FP/UL kommer alle øyeblikkelig hjelp 

konsultasjoner direkte til fødeavdelingen hele døgnet. Kvinner som innlegges til planlagt 

keisersnitt blir også ivaretatt fra journalopptak,  innskriving og til etter keisersnittet er utført.  

Totalt sett blir disse arbeidsoppgavene sammen med kvinner i fødsel, en for stor arbeidsbyrde. 

8.2.1 Forbedringsforslag 

 I løpet av 2016 vil kvinner henvist som øyeblikkelig hjelp for pre-eklampsi bli vurdert 

direkte på spesialpost7H. Dette øker kontinuitet i omsorg for denne gruppen 

 Kvinner som reiser tidlig hjem (6 timer etter fødselen) vil fra 2016 bli fulgt opp 

poliklinisk fra barsel 7I (gjennomført). 

 Anskaffelse av transportabelt CTG apparat som er beregnet for overvåkning i vann. Dette 

vil gi kvinner med behov for kontinuerlig overvåkning også mulighet for badekar som 

smertelindring under fødsel. 

 Få lydisolerte dører, slik at en kan ivareta taushetsplikt. 
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 Trygg fødsel skjema/ tavle på fødestuene med viktige opplysninger / risikofaktorer (se 

omtale i beskrivelse av prosjekt «Trygge fødsler»  

 Forbedret pasientoversikt i ekspedisjonen (elektronisk) 

 Kvinner med tidligere keisersnitt starter induksjon på kveldstid, for så å overnatte på 

hotellet(gjennomført) 

 Kvinner som kommer til planlagte keisersnitt møter fra høsten 2016 på barsel 7G for 

innskriving. Operasjonsdagen blir jordmor fra 7G med kvinnen og følger henne i 

barseloppholdet (gjennomført) 
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9 Barselomsorg 

Myndighetskrav 

Helsedirektoratet kom i desember 2013 ut med Nasjonal faglig retningslinje for 

barselomsorgen « Nytt liv og trygg barseltid for familien». Retningslinjen er utarbeidet med 

utgangspunkt i St. meld.nr.12(2008-2009) «En gledelig begivenhet - Om en sammenhengende 

svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg». 

Retningslinjen omfatter barselomsorg både i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten. Den skal sørge for et barselløp preget av helhet og kontinuitet. 

Barseltiden er i retningslinjen definert til å gjelde tiden frem til seks uker etter fødsel. 

Anbefalingene vil dermed gjelde uavhengig av om barselomsorgen er et tilbud i 

spesialisthelsetjenesten eller i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Forbedringene på kort og lang sikt som er skissert i kapittel 9.3 er basert på anbefalingene i 

overnevnte retningslinje. 

9.1 Barseltilbud og organisering på sykehuset 

Differensiering 

Helse Stavanger har i dag en differensiert barselomsorg. Barselkvinnene og den nyfødte 

selekteres etter fødselen og overflyttes til barselpostene 7I eller 7G etter gitte 

seleksjonskriterier. En ønsker på denne måten å fange opp kvinner og/eller nyfødte med 

særlige behov, og tilby individuell oppfølging. Samtidig er det viktig at alle barselkvinner får 

et tilbud som gjør dem i stand til å mestre egenomsorg og omsorg for barnet for eksempel i 

forhold til amming/ernæring og spedbarsstell. 

 

Barselenhet på hotellet – 7I 

2/3 av barselkvinnene har sitt opphold på 7I. Posten ligger i 1. etasje på St. Svithun hotell og 

har plass til 30 mødre og 30 barn. Hotellrommene består av 20 dobbeltrom og 10 enkeltrom. 

På dobbeltrommene kan mannen eller annen pårørende bo sammen med barselkvinnen og den 

nyfødte. Pasientgruppen er friske kvinner som har hatt en normal fødsel og deres nyfødte. 

Barselkvinner med premature barn ned til uke 36 har også sitt barselopphold på 7I. 

Kvinnene får tilbud om samtale med jordmor, ammeveiledning, veiledning i spedbarn- og 

badestell. Under oppholdet blir alle nyfødte undersøkt av barnelege, det foretas vektkontroll, 

hørselstest, nyfødtscreening og transcutan måling av nyfødtgulsott. En del av de nyfødte 

krever utvidet observasjon og oppfølging i forhold til ernæring, gulsott- og eventuell 

https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=10076
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infeksjonsutvikling. Barn som får behandlingskrevende gulsott får lysbehandling på 

barselposten mens nyfødte med infeksjon overflyttes til nyfødt intensiv post 3D.  

Barselpost 7G 

Posten ligger i 7.etg. parallelt med Fødeloftet/spesialpost7H. 7G er en post for barselkvinner 

som trenger ekstra oppfølging etter fødsel, og som dermed ikke kan ha sitt barselopphold på 

hotellet. Det er plass til 20 mødre og 20 barn. Posten har 12 pasientrom, 3 av disse er enerom i 

med eget toalett/bad. Pasientgruppen består av kvinner som er forløst med keisersnitt, har hatt 

større blødninger etter fødsel, har rusrelaterte problemer eller har en sykdom som tilsier ekstra 

oppfølging. Barselkvinner som ikke kan gjøre seg forstått på norsk eller engelsk, og har behov 

for tolk, har også barselopphold på 7G. 

 

I tillegg til tilbudet som er beskrevet ovenfor har barselkvinnene på 7G ofte behov for 

medisinsk behandling og/eller koordinerte tjenester fra eksempelvis sosionom, 

barnevernstjeneste, tolketjeneste m.m. 

 

De mødrene som føder et prematurt barn før uke 36 eller får et alvorlig sykt barn har også sitt 

barselopphold på 7G. Premature barn kan, ved behov, få sondeernæring på denne 

barselposten. Dette gjelder barn som er født etter uke 34. Posten har dermed et nært samarbeid 

med nyfødtintensiv post 3D. Blant annet har avdelingsjordmor og avdelingssykepleier på 3D 

faste møter 2 ganger pr. uke. 

 

Mor-barn vennlig sykehus 

Helse Stavanger ble godkjent som «Mor-barn-vennlig» sykehus i 2007 og sist re-sertifisert i 

2014. Dette medfører at personalet på føde- og barselpostene skal arbeide etter Whos «Ti 

trinn for vellykket amming».  

Dette er også i henhold til anbefalingene i barselretningslinjen som sier følgende: 

«Hovedmålet er å fremme amming og tidlig kontakt mellom mor og barn. Flest mulig barn 

skal få morsmelk i tråd med Sosial- og helsedirektoratets anbefalinger om fullamming i 6 

måneder og en samlet ammeperiode på minst 1 år. Flest mulig mødre skal amme med færrest 

mulig problemer.” 

 

9.2 Kommunenes barseltilbud 

Føde- og barselseksjonen ved Helse Stavanger HF, dekker et område i Sør-Rogaland som 

omfatter 18 kommuner. Alle kommunene gir samme basistilbud selv om kommunene varierer 

http://www.oslo-universitetssykehus.no/SiteCollectionDocuments/Om%20oss/Avdelinger/Kvinne-%20og%20barneklinikken/Ammesenteret/10%20trinn%20for%20vellykket%20amming.pdf
http://www.oslo-universitetssykehus.no/SiteCollectionDocuments/Om%20oss/Avdelinger/Kvinne-%20og%20barneklinikken/Ammesenteret/10%20trinn%20for%20vellykket%20amming.pdf
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i størrelse fra 550 innbyggere (Kvitsøy) til ca. 130 000 (Stavanger). Tilbudet i dag 

tilfredsstiller ikke alle krav i Nasjonale faglige retningslinjer (IS-2086) Nytt liv og trygg 

barseltid for familien som ble innført i 2014.  

 

Dagens tilbud omfatter: 

 Telefon til familien innen 48 timer etter mottatt fødselsrapport. 

 Tilbud om vektkontroll/måling av hodeomkrets 7-10 dag etter fødsel. 

 Tilbud om hjemmebesøk av helsesøster innen to uker etter hjemkomst. Dekningsgraden 

for de fleste kommuner er god. 

 Tilbud om deltagelse i barselgruppe  

 Konsultasjon med helsesøster og lege ved 6 uker og målrettet vaksinasjonstilbud.  

 Flere kommuner har også daglig åpen tid for kontakt uten avtale. 

 

Det legges stor vekt på ammeveiledning, følge barnets vekst og utvikling og legge grunnlag 

for utvikling av et godt samspill mellom barn og foreldre. Fem av kommunene er sertifisert 

ammekyndig helsestasjon og en kommune regner med å bli godkjent i 2016. Kommunene 

tilbyr utvidet oppfølging ved behov. Dette kan være samtale om psykisk helse 

(Edinburghmetoden) eller kvinner/familier med rusrelaterte problem.  

 

En god og tilgjengelig barselomsorg i kommunene er avhengig av at fødselsrapporten 

kommer til riktig helsestasjon så raskt som mulig. I påvente av elektronisk samhandling er det 

avgjørende at barselavdelingen tar kontakt med helsestasjonen når kvinner og barn trenger 

rask oppfølging. I små kommuner er det enklere å ha oversikt, og mange kvinner sender selv 

melding til jordmor i kommunen når de har født.  

 

Noen kommuner gir tilbud om ettersamtaler med jordmor på helsestasjonen, mens andre bare 

tilbyr ettersamtaler til kvinner som har traumatisk fødselsopplevelse. 

 

9.2.1 Samhandling – helhetlig omsorg 

Utveksling av pasientopplysninger etter fødselen 

Retningslinjen for barselomsorgen påpeker at oppfølgingen av mor og barn de første dagene 

etter fødselen bør skje i et avtalt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten.  

 «Når mor og barn reiser hjem etter fødselen, skal kommunen eller den instans som ivaretar 

http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/nasjonal-kompetansetjeneste-for-amming_/Sider/ammekyndig-helsestasjon.aspx
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oppfølging av familien, varsles av føde-/barselavdelingen om hjemreise».  

For å sikre god samhandling og helhetlige forløp er det viktig å etablere systemer som sikrer 

god utveksling av informasjon. Elektronisk informasjonsutveksling mellom sykehus og 

helsestasjon vil bidra til forbedringer i tjenestetilbudet. Pr. i dag mottar ingen helsestasjoner 

fødselsrapporter elektronisk. Ved hjemreise fra sykehuset får kvinnen informasjon om at 

fødselsrapport og/eller epikrise sendes pr. post til helsestasjonen og jordmor/fastlege. Siden 

det kan ta noen dager før denne informasjonen kommer frem, anbefales hun å ringe 

helsestasjonen første virkedag etter hjemkomst. Hun får med seg utskrift av fødselsapport som 

hun kan ta med seg på helsestasjonen. Noen kvinner kan ha behov for ekstra oppfølging rett 

etter hjemkomst. I slike tilfeller ringer jordmor på barselposten kvinnens helsestasjon og ber 

om et tidlig hjemmebesøk av helsesøster. I påvente av elektronisk meldingsutveksling mener 

retningslinjen at telefon og brevpost er metoder som regnes som sikre for overføring av 

pasientopplysninger. 

 

9.3  Forbedringsforslag 

Retningslinjen kommer med anbefalinger i forhold til fremtidig organisering av 

barselomsorgen. En del av anbefalingene innebærer en betydelig oppbygging av 

kommunehelsetjenesten som fordrer både økte ressurser og samtidig kompetansebygging. 

Forbedringer på kort sikt tar utgangspunkt i dagens situasjon og tilgjengelige ressurser mens 

forbedringer på lang sikt forutsetter at kommunen har fått overført midler slik at disse kan 

gjennomføres.  

En intern arbeidsgruppe på Avdeling Kvinneklinikken fikk våren 2014 i oppgave å vurdere 

hvilke konsekvenser retningslinjen ville ha for barselomsorgen i Helse Stavanger. Det ble 

utarbeidet forslag til forbedringer som er i tråd med anbefalingene. En del av disse forslagene 

gjelder samhandling mellom sykehuset og kommunene og arbeidet videre med i 

barselgruppen (se vedlegg 4). 

Forbedringer på kort sikt 

Pasientinformasjon  

I forbindelse med den interne gjennomgangen av barselretningslinjen ble det identifisert at en 

del av den pasientinformasjon barselkvinnene har krav på var mangelfull eller manglet helt. 

Det var også behov for at mest mulig av pasientinformasjonen ble oversatt til engelsk. 
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Arbeidet med å revidere pasientinformasjonen startet våren 2015. Ny pasientinformasjon er 

laget, innholdet i eksisterende pasientinformasjonen er revidert og layouten er standardisert. 

Mesteparten av pasientinformasjonen er oversatt til engelsk. Revisjon av 

pasientinformasjonen er en kontinuerlig prosess og vil være forbedringstiltak på kort og lang 

sikt. 

Pasientforløp sykehus – kommune 

I påvente av elektronisk informasjonsutveksling mellom sykehus og helsestasjon sendes som 

nevnt fødselsrapport pr. post til helsestasjonen og jordmor/fastlege. Barselkvinner har behov 

for forskjellig grad av oppfølging og de reiser hjem til forskjellig tidspunkt: rett etter fødsel 

(X-dag), 1., 2. eller 3dje dag. For å sikre overgangen mellom sykehus/kommune er det 

utarbeidet et forsalg til revisjon av rutinen for pasientforløp for barselomsorgen, slik at den 

omfatter de forskjellige tidspunkter for hjemreise. Dette medfører også større valgfrihet for 

barselkvinnene i forhold til valg av hjemreisetidspunkt.  

Pilotprosjekt - tidlig hjemreise 

Retningslinjen anbefaler at sykehusoppholdets varighet tilpasses kvinnen og den nyfødtes 

behov. Vurderingen skal gjøres i samråd med kvinnen. Hjemreise forutsetter et organisert 

barseltilbud på hjemstedet.  

Sola og Time kommune ønsker å gjennomføre et prosjekt i 2016/2017 der en tilbyr tidlig 

hjemmebesøk av jordmor. Barselkvinnene i disse kommunene vil da få et utvidet tilbud der 

jordmor går på hjemmebesøk, tar hørselstester, nyfødtscreening og vurderer evt. gulsott 

utvikling hos den nyfødte. Prosjektbeskrivelse med estimerte utgifter til jordmorressurser og 

utstyr er vedlagt (kap.16.3). I forbindelse med utarbeidelsen av prosjektbeskrivelsen var 

jordmødre fra Sola/ Time kommune og SUS på studiebesøk til Fjell kommune i Hordaland. 

Fjell kommune har siden 2011, i samarbeid med Helse Bergen, gjennomført prosjekter i 

forhold til tidlig hjemreise og hjemmebesøk av jordmor. 

Gjennomføringen av prosjektet i Sola og Time kommune forutsetter at det innvilges 

samhandlingsmidler til økte jordmor ressurser samt til utstyr for gjennomføring av nevnte 

undersøkelser. Støtte til samhandlingsprogrammet er nå avviklet og prosjektet avventes derfor 

i påvente av eventuelle andre prosjektmidler. 
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Forbedringer på lang sikt  

Hjemmebesøk av jordmor 

Nasjonale faglige retningslinjer (IS-2086) Nytt liv og trygg barseltid for familien beskriver 

krav til en forsvarlig barselomsorg. Anbefalingene gjelder både ved opphold på sykehus og i 

hjemmet. Dette betyr at det for kvinner og nyfødte hvor det vurderes som like trygt med 

oppfølging i hjemmet som barselavdeling, kan reise hjem kort tid etter fødsel. 

Sykehusoppholdet må være langt nok til at det er mulig å kartlegge tidlige problemer og sikre 

at familien er i stand til og forberedt på å ta vare på barnet hjemme. Vurderingen gjøres i 

samråd med kvinnen. Tidlig hjemreise forutsetter et organisert barseltilbud på hjemstedet og 

støtte fra kvinnens nettverk/partner. Elektronisk samhandling mellom helseforetak og 

kommune er en forutsetning for å kunne tilby hjemmebesøk dagen etter hjemreise.  

Framtidig barseltilbud i kommunen må styrkes med stillinger, utstyr og kompetanse for å 

kunne gi følgende tilbud:  

 Hjemmebesøk av jordmor innen første til tredje døgn etter hjemreise. Tilby ytterligere 

hjembesøk av jordmor i løpet av første uken etter fødsel for kvinner med vanskelig 

ammestart, komplisert fødselsforløp, hjemmefødsel og andre risikosituasjoner (beregnet 

til 40 % av fødslene). 

 Hjemmebesøk av helsesøster innen 10 dager etter fødsel.  

 Utføre nødvendige medisinske undersøkelser av den nyfødte som hørsel screening, nyfødt 

screening i form av blodprøver, nyfødtundersøkelse, følge utviklingen av gulsott hos 

nyfødte, sikre vellykket amming og følge opp barnets vekst og utvikling.  

 Vaktberedskap som kan gi hjelp kvelder og helger. 

 

Ingen av de 18 kommunene tilbyr i dag hjemmebesøk av jordmor. Beregninger viser at 

hjemmebesøk til 100 nyfødte vil kreve 14 % jordmorstilling (basert på rapport utarbeidet av 

BDO – Økonomiske konsekvenser for Nasjonal retningslinje for barselomsorg 2013). I tillegg 

må det etableres vaktberedskap som sikrer kvinnen og den nyfødte hjelp og støtte både på 

kveldstid og i helg/høytid. Dette vil kreve minimum ett årsverk fordelt på 3-4 personer. 

Hjemmebesøk fra helsesøster gjennomføres som i dag bare raskere. Engangskostnader knyttet 

til nødvendig utstyr kommer i tillegg og utgjør kr 50 000 – 60 000 pr. helsestasjon. 

De økonomiske konsekvensene vil kreve en styrking av kommunehelsetjenesten. I tillegg kan 

det bli utfordrende å rekruttere tilstrekkelig antall jordmødre. Små kommuner sliter i dag med 



35 
 

å få besatt deltidsstillinger for jordmor, og det er heller ikke mulig å etablere vaktberedskap 

med en stilling. Et alternativ til vaktordning for jordmor vil være barselpoliklinikk i 

samarbeid med helseforetak eller interkommunalt. Vi vet heller ikke hvor mange som ønsker 

å reise tidlig hjem etter fødsel og kommunene har ikke erfaring med denne type oppfølging. 

Det er derfor viktig med utprøving av hjemmebesøk av jordmor.  

En må også sikre nødvendig kompetanse hos helsepersonell både når det gjelder oppfølging 

av nyfødte og håndtering av utstyr.  

I tillegg er det uavklarte spørsmål knyttet til ansvarsforhold. Er det slik at ansvaret for å gi 

nødvendig helsehjelp overføres til kommunene med en gang mor og den nyfødte reiser hjem 

eller har helseforetaket et utvidet ansvar?  

  



36 
 

10 Kvinnenes evaluering av tilbudet 

For å få en systematisk tilbakemelding ble det i november/desember 2015 gjennomført en 

brukerundersøkelse. 

Brukerundersøkelsen inneholdt spørsmål om svangerskap, fødsel og barseltid,  det var i 

tillegg mulighet til å skrive inn egne kommentarer.   

Kvinneklinikken og kommunene har fokus på samhandling og arbeider for kontinuitet i 

omsorgen. Spørreskjemaet er derfor i år utarbeidet i samarbeid med jordmor og helsesøster i 

kommunehelsetjenesten samt brukerrepresentant. 

Av personvernhensyn var det ikke anledning til å sende ut spørreundersøkelse per e-post. 

Det ble derfor sendt ut brev per post til kvinner som hadde født i en fire ukers periode. 315 

kvinner ble inkludert i spørreundersøkelsen. Dødfødsler og senaborter ble ekskludert fra 

undersøkelsen.  

De som ønsket å delta, logget seg inn elektronisk med id og passord oppgitt i tilsendt brev og 

registrerte sine svar direkte via det elektroniske verktøyet Corporater Surveyor. 

Undersøkelsen ble sendt ut på norsk og engelsk. Totalt var det 144 kvinner som svarte på 

undersøkelsen. 15 av disse svarte på engelsk.  

Undersøkelsen ble utarbeidet slik at en ikke måtte svare på alle spørsmålene for å komme 

videre i undersøkelsen. Dette etter anbefaling fra personvernombudet ved SUS. Totalt antall 

svar på de ulike spørsmålene vil derfor variere.  

Resultatene fra de som svarte på norsk, og de som svarte på engelsk var i all hovedsak 

sammenfallende, og resultatet er slått sammen i presentasjonen av undersøkelsen. Antall svar 

på engelsk er også for få (15 stk) til at det er representativt for fremmedspråklige kvinner. 

Ca. 3 uker etter utsendelse av spørreundersøkelsen var svarprosenten 24 %. De som ikke 

hadde svart ble oppringt, og oppmuntret til å svare på undersøkelsen.  Svarprosent økte da til 

45 %. 

Det var ressurskrevende å sende ut brev per post og i ettertid ringe til de som ikke har svart. 

Tidligere har Kvinneklinikken sendt ut elektronisk spørreundersøkelse via e-post, en 

oppnådde da en svarprosent på 55 % i 2012 og 42 % i 2013. 
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Resultat som peker seg ut: 

 Kvinnene er stort sett fornøyd og føler seg ivaretatt 

 Noen få sier at de ikke blir sett i forhold til sine behov og føler seg utrygge 

 Det er tilfeldig hvilke gravide som blir spurt angående temaene psykisk helse, vold i nære 

relasjoner og rus i svangerskapsomsorgen 

 Over 30 % oppgir at de har første besøk på helsestasjon mer enn 7 dager etter hjemkomst 

 Kommentarene fra kvinnene viser at kommunikasjon, kontinuitet og måten vi møter 

kvinnene på, er viktige forbedringsområder 

Resultat fra spørreundersøkelsen er vedlagt i kapittel 15.1. Av personvernhensyn legges ikke 

kommentarene ved. 

Bakgrunnsdata: 

Bakgrunnsdata fra undersøkelsen samsvarer med data fra det totale antallet brukere. 

Førstegangs eller flergangsfødende: 

Av de som svarte på undersøkelsen var det 48 (44,9 %) førstegangsfødende og 59 (55,1 %) 

flergangsfødende 

Ble barnet overflyttet til nyfødtintensiv 3D: 

12 (10,3 %) svarte ja på dette spørsmålet. 

Fødsel: 

88 (76,5 %) svarte at de fødte vaginalt, og 27(23,5 %) svarte at det ble instrumentell fødsel 

(keisersnitt/vakuum/tang).  

Antall innbyggere i kommunen: 

I underkant av 50 % av de som har svart kommer fra de to største kommunene, Sandnes og 

Stavanger. 

Etnisk opprinnelse:  

Av de som svarte på undersøkelsen er det 80,2 % som svarer at de har etnisk Norsk 

opprinnelse, 16,3 % Europeisk og 3,5 % utenfor Europa. Rapport fra Medisinsk 

Fødselsregister (MFR) viser at 25 % av de fødende i Stavanger er selv ikke født i Norge. 

Der resultatene er forskjellig mellom første- og flergangsfødende, blir dette vist i 

presentasjonen. 
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Svangerskapsomsorgen i kommunehelsetjenesten 

Samlet opplever kvinnene forberedelsen i svangerskapet med hensyn til fødselen, amming, 

tilknytning til barnet og endret familiesituasjon som god. Når en deler inn i første- og 

flergangsfødende ser en tydeligere at de førstegangsfødende oftere opplever at de er mindre 

forberedt.  

Nesten alle førstegangsfødende oppgir at de går både til jordmor og lege i svangerskapet.  

81,1 % av førstegangsfødende krysset for at det var «Meget bra» eller «Bra» forberedelse i 

svangerskapsomsorgen med hensyn til fødselen 

67,9 % av 1.gangsfødende var «Meget bra» eller «Bra» forberedt til amming, tilsvarende for 

flergangsfødende var 80,6 % Når det gjelder forberedelse til fødsel og amming, så er det litt 

flere førstegangsfødende som sier de opplevde å være «Mindre bra» eller «Dårlig» forberedt.  

På tema som er anbefalt å ta opp i svangerskapet, er det forholdsvis mange som svarer at noen 

tema ikke blir tatt opp: 

I 2014 kom retningslinjen « Svangerskapsomsorgen- Hvordan avdekke vold». Retningslinjen 

anbefaler at helsepersonell åpner opp for temaet vold i nære relasjoner så tidlig som mulig i 

svangerskapet. 

På dette spørsmålet svarte 87,3 % av flergangsfødende og 59,8 % av de 1. gangsfødende at 

temaet ikke ble tatt opp.  

Rus: Det er flest førstegangsfødende som oppgir at tema rus blir tatt opp med dem i 

svangerskapet, men av alle som har svart oppgir 50 % at de ikke ble spurt om dette temaet. 

Dette er et stort avvik med tanke på at retningslinjene er 10 år gamle (fra 2005) og burde være 

implementert i svangerskapsomsorgen.  

Psykisk helse: 45 % svarte at tema psykisk helse ikke ble tatt opp med dem i svangerskapet. 

Det er flest førstegangsfødende som oppgir at de ble spurt. Det er en for stor prosentandel som 

ikke har snakket om dette tema. I retningslinjer fra 2005 heter det at den gravide bør spørres 

om psykisk sykdom.  

 

  

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen-hvordan-avdekke-vold
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Fødepoliklinikken/ultralydseksjonen: 

Kvinnenes evaluering av tilbudet ved fødepoliklinikken/ultralydseksjonen er som ved 

tidligere undersøkelser også veldig bra. Spørsmålene omhandler informasjon, omsorg og 

kontinuitet. 92 % svarte i 2015 at omsorgen var «Meget bra» eller «Bra». 

På spørsmål om det var satt av nok tid til konsultasjonen svarte 98 % ja.  

De skriftlige kommentarene viser at kvinnene er fornøyd, men noen kvinner kommenterer at 

det kan være knapt med tid. 

 

Telefonhenvendelse til fødeavdelingene/fødetelefonen: 

Telefonhenvendelsen fra fødende er ofte det første møtet med fødselsomsorgen. Spørsmål om 

kvinnen er fornøyd med måten hun blir møtt på ved telefonhenvendelse er derfor inkludert i 

undersøkelsen. 95,4 % svarte at de var «meget godt fornøyd» eller «godt fornøyd» dersom de 

ringte for å si at fødselen hadde startet. Kommentarene er også positive, men noe mer 

nyansert.  

- Forsøkte å ringe fødetelefonen før jeg reiste til sykehuset for å føde, men ingen tok 

telefonen. 

- De ringte til og med tilbake med svar på spørsmål. 

 

Fødselsomsorg: 

Av 144 (som svarte på norsk) svarte 34 at de fødte på Fødeloftet. 69 svarte at de fødte på 

Fødeavdelingen. Andel førstegangsfødende er som forventet noe høyere på fødeavdelingen, 

og det var flere 1.gangsfødende enn flergangsfødende som ble overflyttet fra Fødeloftet til 

Fødeavdelingen under fødsel. 

Fødselsplan: vi har ikke konkrete spørsmål i undersøkelsen om dette, men det har kommet 

noen kommentarer fra kvinnene: 

- Det hadde vært bedre om alle ble informert om den nye planen. Jeg måtte fortelle hvordan 

jeg ville ha det til hvert skift. 

- Hadde forberedt en fødselsplan som vi opplevde ble tatt på alvor, alle som var involvert 

hadde satt seg inn i mine ønsker. Dermed følte jeg meg trygg på at denne fødselen skulle 

bli bedre enn forrige gang. 
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På spørsmålet om de fødende opplevde at personalet hadde «Meget god tid» eller «God tid» 

85,3 % på Fødeloftet bekreftende, imidlertid svarte 14,7 % at personalet hadde «Mindre god 

tid.» På fødeavdelingen opplevde 94,2 % av kvinnene at personalet hadde «Meget god tid» 

eller «God tid», og 5,8 % opplevde «Mindre god tid» eller «Dårlig tid». 

De fleste svarer at de er «Meget godt fornøyd» eller «Fornøyd» med smertelindringen på 

fødeavdelingene. I en del kommentarer kommer det i tillegg frem at noen måtte vente lenge 

på epidural. Noen mener at årsaken var at smertene ikke ble tatt på alvor, mens andre 

forklarer at årsaken var at anestesilege var opptatt. 

Noen kommentarer angående smertelindring fra fødeavdelingen: 

- God informasjon i forbindelse med epidural og lignende. Lyd fra andre kvinner som 

føder i naborom var svært skremmende. 

- Ved fødselen var jeg veldig redd. Hadde en jordmor som ikke hørte hva jeg sa. Dette 

førte til at jeg fikk epidural for sent. 

 

Kommentarer angående smertelindring fra fødeloftet:  

- Positivt at jeg fikk komme til fødeavdelingen straks jeg ønsket epidural. 

 

På begge avdelingene svarer alle unntatt to kvinner at de følte seg trygge. 

På begge avdelingene var det omtrent 95 % som svarte at de alt i alt opplevde å få nødvendig 

støtte og informasjon i forhold til egne behov. 

Kommentarer angående trygghet på Fødeavdelingen: 

- Følte meg trygg fordi jeg ble hørt denne gangen.  

- Den positive innstillingen og holdningen til jordmødrene som kom etter vaktskiftet 

gjorde meg trygg. 

Kommentarer angående trygghet på fødeloftet:  

- Kunne tenke meg bedre tid sammen med jordmor under fødselen, hun var nesten ikke 

tilstede. 

- Enormt dyktige folk som gjorde fødselen til en kjempegod opplevelse. 
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Tidlig hjemreise direkte fra fødeavdelingene: 

7,7 % oppgav at de reiste direkte hjem. Ingen førstegangsfødende reiste direkte hjem.  

Det er ikke stilt spørsmål om studenter, men noen kommentarer går på at jordmor bruker mye 

tid på jordmorstudent.  

- Jordmor snakket med student som om kvinnen ikke var i rommet. 

Barselomsorg på sjukehuset: 

33 kvinner svarte at de ble overflyttet til 7G. 61,3 % av disse var førstegangsfødende og 51,5 

% ble forløst med keisersnitt/instrumentell forløsning.  

88 kvinner svarte at de ble overflyttet til 7I. Av disse var 40,7 % førstegangsfødende og 13,6 

% ble forløst med vakum/tang. 

Andre bakgrunnsdata som etnisk opprinnelse og at barnet er overflyttet til 3D, fordeler seg 

noenlunde likt i svarprosent.  

På spørsmålet: «fikk du tilstrekkelig veiledning om amming på barsel?» svarte sirka 90 % på 

begge avdelingene at de fikk «Meget god» eller «God» veiledning. Dette er en bedring på 8 % 

siden forrige undersøkelse.  

På spørsmålet om de har fått tilstrekkelig veiledning om annen ernæring til barnet sier cirka 

halvparten av de som har svart at de ikke er tilstrekkelig fornøyd. 

Ca. 80 % mente de fikk tilstrekkelig veiledning i stell av barnet på 7I og 7G. Kommentarer fra 

flergangsfødende viser at det forventes at de har nok erfaring fra tidligere. 

Kommentarer 7G: 

- Fikk gode svar/hjelp når vi spurte om ting, men savnet informasjon i forkant om stell av 

babyen. Måtte spørre mye selv. 

- Veldig god oppfølging/informasjon på barselavdelingen. Fikk enerom. 

- Fikk veldig forskjellig, og til dels motstridende informasjon under oppholdet. 

 

Kommentarer 7I: 

- Mye hjelp til amming, men ikke press om at amming er det eneste rette 

- Det var en trygghet at det var tilgjengelig hjelp døgnet rundt på barselhotellet. Alle tok 

seg tid og oppfordret oss til å ta kontakt ved spørsmål. 
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- Jeg er ikke førstegangsfødende, men man glemmer litt hvordan det var. Synes at man 

uansett burde fått spørsmål om at man husker/er trygg på alt. For eksempel: stell av 

navlestrengen, bading og amming.» 

- Får mange tips, kan føle at man gjør feil uansett hva man gjør. Måtte konsentrere meg 

om ikke å bli stresset av alle de gode «tipsene». 

 

På begge postene var det under 30 % som ønsket samtale med jordmoren som tok imot barnet.  

På begge postene svarte ca. 80 % at de hadde «Meget godt utbytte» eller «Godt utbytte» av 

jordmorsamtalen/utreisesamtalen. 

Når det gjelder informasjon til kvinnene om hvor de kan henvende seg etter fødsel angående 

spørsmål ved amming/ernæring, om barnet eller angående seg selv så er også disse svarene 

like på begge avdelingene. De fleste får informasjon om hvor de skal henvende seg etter 

hjemreise.  

«Det var trygt å vite hvor jeg kunne henvende meg når jeg reiste hjem.» 

På 7G svarte 63,6 % at det ikke var mulighet for at partner fikk overnatte. Likevel er de 

fornøyd med hvordan partner ble ivaretatt. På 7I sier 86,4 sier at de er fornøyd med måten 

partner ble ivaretatt. 5,6 % svarte at det ikke var mulighet for partner å overnatte. 

Flere kommentarer angår at de savnet å ha partner hos seg.  

- Kanskje litt skuffet over at mannen min ikke fikk plass på barselhotellet og at vi var mye 

overlatt til oss selv. 

På 7G sier 97 % at liggetiden var tilstrekkelig. På 7I sier 88,6 at liggetiden var tilstrekkelig. 

Liggetiden på 7I er kortere enn på 7G. 

97 % sier at de følte seg «Trygg» eller «Ganske trygg» da de skulle reise hjem fra 7G.  På 7I 

var det 90 % som følte seg «Trygg» eller «Ganske trygg» når de reiste hjem. Noen få sier at 

de var «engstelig/redd» da de skulle reise hjem fra hotellet. 

Barselomsorg i kommunen 

Hvor trygg følte du deg de første dagene etter at du kom hjem i forhold til; amming/ernæring, 

stell av barnet, tilknytning til barnet, din psykiske helse og endret familiesituasjon. Dette 

spørsmålet gav positive svarresultater for begge avdelingene.  
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Flergangsfødende reiste oftere tidlig hjem etter fødsel og svarprosenten viser at de følte seg 

tryggere enn førstegangsfødende de første dagene etter hjemreise. Flergangsfødende svarte 

også oftere at de følte seg trygge i forhold til amming og psykisk helse. 

86 % oppgir at helsesøster var den første de hadde kontakt med i kommunehelsetjenesten etter 

hjemkomst:  

26 % svarte at de hadde vært på helsestasjonen 1-2 dager etter hjemkomst. 40 % hadde vært 

på helsestasjon mellom 3. og 7. døgn.15 % hadde vært på helsestasjonen mellom 7. – 10. 

døgn.18 % hadde vært på helsestasjonen etter 10. døgn. 

Kommunehelsetjenesten har satt som mål at minst 50 % skal ta kontakt før 7. døgn etter 

hjemkomst. Elektronisk meldingsutveksling mellom SUS og kommunehelsetjenesten kan 

bidra til at målet nås. 

Etter hjemkomst er det 17,2 % som sier at de ikke ønsket hjemmebesøk av helsesøster, de 

fleste av disse var flergangsfødende.  

Kun 6 % oppgir at de fikk hjemmebesøk av jordmor. Dette skyldes trolig at det fortsatt er for 

få jordmødre i kommunehelsetjenesten til å kunne følge de nye retningslinjene for 

barselomsorgen. 

71 % sier at de fikk tilstrekkelig veiledning om amming på helsestasjonen. 26 % svarte ikke 

aktuelt. 

97 % sier at alt i alt var de fornøyd med støtte og informasjon fra kommunehelsetjenesten i 

forhold til egne behov.  

Kommentarer i forhold til oppfølging på helsestasjon: 

- Jeg er kjempefornøyd med helsestasjonen jeg går til, jeg kan avtale en prat om hva jeg 

er usikker på. Der kommer jeg også i snakk med andre mødre. 

- Mye av problemet med barselomsorgen nå er at man ligger for kort tid på barsel, og at 

helsestasjonene ikke har kompetanse på ammeetablering. Helsesøstrene burde hatt 

hospitering på barsel. 

I det store og hele viser tallene at kvinnene er fornøyde, men dersom vi skal kunne fange opp 

de som trenger ekstra omsorg blir det viktig å ha fokus på kommunikasjon og dokumentasjon.  

Nye tema som kan være aktuelt for neste undersøkelse:  
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- Medbestemmelse, opplevelse av brukermedvirkning 

- Direkte spørsmål til partner 

- Kosthold, vekt og fokus på kropp 

- Smertelindring på barsel 

- Opplevelse av å ha med student 

- Spørsmål om fødselsplan 

 

10.1 Forbedringsforslag 

Forbedringsforslag etter brukerundersøkelsen: 

 Forbedre rutiner i svangerskapsomsorgen for å ta opp, fange opp og følge opp tema 

psykisk helse og rus. Rutinene må ha fokus på pasientmedvirkning og kontinuitet 

tverrfaglig og i forløpet. Dette gjelder både i kommunehelsetjenesten og i 

spesialisthelsetjenesten. 

 Opplæring i og implementering av retningslinjer fra 2014, « Svangerskapsomsorgen- 

Hvordan avdekke vold».  Helsedirektoratet anbefaler sterkt at det innføres rutinemessige 

spørsmål til alle gravide om vold.  

 Gi bedre tilbud til flergangsfødende om informasjon og veiledning gjennom svangerskap, 

fødsel og barseltid 

 Når det er lagt en fødselsplan- bruke den aktivt 

 Alle får tilbud om å ha pårørende hos seg både på 7G/7I 

 Sørge for at ansatte følger våre prosedyrer for tilleggsernæring, slik at kvinner som ikke 

ammer får tilstrekkelig informasjon.  

 Kartlegge den enkeltes behov for barselomsorgen - aktiv brukermedvirkning 

 Spørre alle som reiser hjem om de føler seg trygge i forhold til hjemreise. 

 Kommunikasjon: 

o Mer systematisk overlevering/rapportering- bruke sjekkliste 

o Forbedre fødejournalen – Natus for å kunne forbedre skriftlig rapportering mellom 

personell og enheter ved føde/barselseksjonen. Målet er at en kan lage planer i tråd 

med våre rutiner i samråd med kvinnen som er lettere å følge, for eksempel i 

forhold til amming og stell av barnet.  

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen-hvordan-avdekke-vold
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen-hvordan-avdekke-vold
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o Prioritere arbeidet med å få på plass elektronisk meldingsutveksling med epikrise 

for nyfødt og fødselsepikrise mor, der nødvendig kontinuitet fra hele forløpet 

ivaretas; svangerskap, fødsel, barsel og hjemreise. Med fokus på 

pasientmedvirkning. 

o Eventuelle behov som oppdages under opphold ved føde – og barselpostene må 

videreformidles til kommunehelsetjenesten. 

 

Til selve undersøkelsen: 

 SUS bør legge til rette for elektronisk utsendelse av brukerundersøkelser. Det er også med 

minst mulig valgfrie spørsmål.  

Tidkrevende arbeidsprosess styrker ikke mulighet for brukermedvirkning. Det bør løftes 

opp til ledelsen ved SUS hvorvidt foretaket skal ha anledning til å sende ut elektronisk 

spørreundersøkelse via e-post. 

 Det er viktig å ha både strukturerte spørsmål og fritekst. Mulighet for kommentarer 

belyser spørsmålene og vi får frem ulike nyanser. 
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11 Medarbeiderundersøkelse 

For å kartlegge den ansattes egen vurdering av arbeidssituasjonen ble det i mars 2016 

gjennomført en elektronisk medarbeiderundersøkelse.  Det ble sendt ut spørreskjema på e-

post til 243 ansatte ved føde- og barselseksjonen og fødepoliklinikken/ultralydlaboratoriet 

(FP/UL). 

I alt svarte 73 ansatte, fordelt på 17 barnepleiere, 43 jordmødre, 11 leger og 2 sekretærer.  

Dette gir en responsrate på 30 %, noe som er lavere deltakelse enn ved tidligere 

medarbeiderundersøkelser hvor svarprosenten har vært over 60 %. 

Det kan tenkes at det er flere grunner til at svarprosent er lavere enn ved tidligere 

kartlegginger.  Det ble ikke sendt ut «påminnelse» til ansatte i løpet av 

undersøkelsesperioden, noe som det er blitt gjort ved tidligere undersøkelser. Det kan også 

muligens være at det har vært ulik oppfordring på avdelingene om å svare på undersøkelsen.  

Svarprosent per avdeling kan tyde på dette.  

Svarprosent er nokså jevnt fordelt mellom hel - og deltidsansatte. 46 % heltid og 54 % deltid 

har svart.  

Flere spørsmål er de samme som ved tidligere undersøkelser: F.eks., tid til mottak, omsorg, 

oppfølging av pasientene, faglig utviklingsmuligheter og trivsel.  I tillegg er det er tatt med 

nye spørsmål som har fokus rettet mot den utviklingen som er kommet de siste årene med 

innføring av elektronisk verktøy. Disse har vi valgt å samle under punktet; Kvalitetssystemer 

– som EQS, GAT, Synergi, Kompetanseportalen, m.m. Dette er verktøy som er tenkt skal 

gjøre arbeidsdagen bedre og mer effektiv for den enkelte og for lederne. Oppleves det slikt i 

hverdagen?  Alle har svart på felles spørsmål, ellers har den enkelte også svart på spørsmål 

spesifikt til den avdelingen de var på ved undersøkelsestidspunktet. 

 

Svar på spørsmål relatert til den ansattes arbeidsplass 

Da svarprosentene fra de enkelte avdelinger er så lav, er det vanskelig å trekke konklusjoner 

på spørsmålene vedrørende mottak av fødende, velkomstsamtalen, omsorg og oppfølging av 

gravide/fødende/mor og barn/ammehjelp, utreisesamtaler og konsultasjoner på FP/UL.  

Tendensen er at nesten ingen svarer at de har «Meget god» eller «Dårlig» tid til disse 

oppgavene. Svarene deler seg mellom «God» og «Mindre god» tid.  Av kommentarene 

kommer det frem at dette ofte avhenger av hvilken bemanning en har på avdelingen de 

enkelte dager. Ved undersøkelsestidspunktet var det flere ubesatte jordmorstillinger.  
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Eksempler på kommentarer: 

- Noen ganger har en bedre tid enn andre til mottak av fødende, noen ganger har man for 

mange kvinner og ha omsorg for, alt avhenger av belegget i avdeling og hvordan arbeidet 

fordeles av ansvarlig jordmor. 

- Arbeidsmengden varierer naturligvis, men jeg syns det har vært et høyt tempo på føden.  

Opplever at jeg skal gjør flere ting på en gang.  Hadde vært optimalt med en egen 

mottakspost tilknyttet føden. 

 

Svar på felles spørsmål relatert til trivselsfaktorer 

På rangeringsspørsmål om hvilke faktorer er viktige for den enkelte i sitt daglige arbeid, 

rangerer de fleste kvalifiserte kolleger viktigst faktor. Etterfulgt av; Faglige utfordringer, god 

tid til arbeidet , gode dokumentasjonssystemer og god turnus. 

 

Felles spørsmål : Hvilke faktorer er viktige for deg i ditt daglige arbeid? Ranger fra 1 til 5, hvor 1 er 
høyeste skår og 5 er laveste skår.  

Spørsmål 1 (Høyeste) 2 3 4 5 (Laveste) Total antall svar 

Faglige 
utfordringer 

42 26 3 1 0 72 

God turnus 34 21 8 6 1 70 

Kvalifiserte 
kolleger 

52 15 3 0 1 71 

Gode 
dokumentasjon
systemer 

38 25 6 1 1 71 

God tid til 
arbeidet 

40 20 5 5 1 71 

 

 

Trivsel.  98,6 %, (70 av 71), har svart at de trives Meget godt (40) eller Godt (30) på jobben.  

Ingen har svart at de trives dårlig. I forhold til å påvirke organisering av egen arbeidsdag er 

det 65,3 % (47/72) som svarer Meget god eller God.  25 mener at deres muligheter til å 

påvirke egen arbeidsdag er Mindre god eller Dårlig.  

 

 

 Meget godt/godt Mindre godt/dårlig 

2003 96% 4% 

2007 91% 9% 

2011 98% 1,5% 

2016 98,6% 1,4% 
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Samarbeid. 94,4 %, (67 av 71) svarer at de opplever samarbeidet mellom de ulike 

yrkesgruppene som Meget god/god – 4 som Mindre god/dårlig.   

 

Samarbeid med nyfødt-intensiv, 3D.  87,3 % (55 av 63) Opplever samarbeidet som Meget 

god – God. 8 har svart Mindre god.   

 

Samtidighetskonflikter.  63,2 % (43 av 68) sier de opplever samtidighetskonflikter ukentlig.  

26,5 % (18/68) opplever dette sjelden (månedlig).  11 av de i alt 72 som svarte på spørsmålet 

mente at det var uaktuelt.  

 

Arbeidsmiljø.  Det var 3 spørsmål som var spesifikk innrettet mot arbeidsmiljøet:fysisk, 

psykososialt og vurdering av eget bidrag til et godt arbeidsmiljø.   

 

Fysiske arbeidsforhold.   58,3 % mener at dette i noen grad/delvis er tilfredsstillende. 36,1 % 

mener at dette i liten grad eller ikke i det hele tatt er tilfredsstillende. 

5,6 % svarer at de er godt fornøyd. Det er en god del kommentarer knyttet til dette spørsmålet. 

F.eks. Tørt inneklima, manglende lydisolering, trangt, manglende dagslys på flere rom, 

belastende stillinger og lave senger. 

 

Psykososialt. 39,1 % (27 av 69) synes at det psykososialt arbeidsmiljø i stor grad er 

tilfredsstillende, 56,5 % (39/69) synes det i noen grad/delvis er tilfredsstillende. 4,3 % (3/69) 

synes det psykososiale arbeidsmiljø i liten grad er tilfredsstillende.   

 

Er pasientarbeidet godt organisert i din enhet?  Her var stikkord; fordeling av pasienter på 

vakt, vaktskifterutiner, oppsatte timelister, osv.  31 % (22 av 71) mener at pasientarbeidet er 

godt organisert, 62 % (44/71) mener ja i noen grad/delvis og  7 % (5/71) mener at det er i liten 

grad er bra organisert.   
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Eksempler på kommentarer: 

- Alt for mye poliklinikk på føden. Elektive keisersnitt på fredag, og innskriving av elektive 

keisersnitt på fredag (til) mandag, ikke bra planlagt. 

- Er et problem at ansvarshavende (7H) på kveld ofte ender på fødsel.  Burde vært den som 

har uforløste som har ansvar som på natt. 

- Det kunne vært bedre organisert.  Ofte faller mye arbeid på få ansatte pga en del fravær 

(sykdom, permisjoner). 

- Dette kan variere alt etter hvem man jobber med 

 

Bidrar du selv til et godt arbeidsmiljø? 100 % (72 av 72) har svart at de i stor grad eller i 

noen grad/delvis bidrar til det gode miljøet.   

 

Svar på felles spørsmål relatert til kvalitetssystemer 

Dokumentstyringssystemet EQS ble tatt i bruk på SUS i 2009. Det har en generell del som 

gjelder hele SUS, og en mer spesifikk del for hver divisjon. KK har lenge hatt lokalt 

tilpassede prosedyrer på intranett og internett.  

 

Hvor ofte bruker du EQS? 38,4 % (28 av 73) bruker EQS på hver vakt, 52 % (38 av 73) 

ukentlig. Det er knyttet en del kommentarer til EQS for det meste til spørsmålet om 

brukervennlighet. 49 % svarer at EQS i stor grad er brukervennlig, 51 % svarer at det i noen 

grad (33/71) eller i liten grad (3/71) er brukervennlig.   

 

Eksempler på kommentarer: 

- Det er blitt mye bedre etter den siste oppdateringen 

- Enkelte rutiner er ikke tydelige nok, der flere må lete gjennom for å finne svaret, og selv 

ikke da er vi alltid sikre på at det er rett.  Men det kan en sende tilbakemelding på. 

- Synes ikke det fungerer med søkeord.  Kommer som regel ikke opp noe resultat. Må lete 

igjennom selv, tar mye tid 

 

Synergi er et regionalt elektronisk system for registrering og behandling av uønskede 

hendelser og avvik. Hensikten med Synergi er å fange opp uønskede hendelser, og på en 

systematisk måte bruke dette i forbedringsarbeid.  På spørsmålet «Hvor ofte registrerer du 

avvik i Synergi?» svarer 66 % månedlig (48/73) og  27 % aldri (20/73).  
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Intranett tjenester for bestilling av service, medisiner, portørtjenester, m.m. er utviklet 

og tatt i bruk de siste årene.  Det som er hyppigst i bruk blant de som har svart er MinGat/Gat. 

MinGat gir den enkelte oversikt over egen arbeidstid og lønn. Gat er et verktøy for lederne 

for arbeidsplanlegging, m.m. 

 

Kvalitetssystemer: Bruken av intranett tjenester:   

Spørsmål På hver 

vakt/ofte  

Ukentlig Månedlig Aldri Uaktuelt Total antall 

svar 

PortCom 13 16 13 10 16 68 

Servicebestilling 2 14 17 22 13 68 

Medisinbestilling 0 10 11 16 31 68 

Intern 

Telefonkatalog 

13 15 17 20 4 69 

GAT 47 25 0 0 0 72 

 

 

  

Kvalitetssystemer  Hvor ofte registrerer du avvik i Synergi?  

  

1*) På hver vakt,   2*) Ukentlig,   3*) Månedlig,   4*) Aldri 

1

48

20

1* 2* 3* 4*
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Sjekklister er utarbeidet for bruk ved «rapportering etter fødsel» og for «positiv, tverrfaglig 

gjennomgang etter hverdagslige hendelser».  Den første er tenkt brukt ved overflytting av mor 

og barn til barsel etter fødselen.  Den andre (grønn), for gjennomgang av hendelser omkring 

fødesituasjoner. 

 

 

Det er tilknyttet noen kommentarer til emnet sjekkliste omkring hendelser.  

 

Eksempler på kommentarer: 

- Har sjelden opplevd noen hendelser – brukt sjekkliste hendelse en gang 

- Kunne vært flinkere til dette og minnet hverandre mer om bruken og gått oftere igjennom 

fødslene sammen.  Ofte er det tidsnød og vakten er slutt og man går hver til sitt. 

 

 

Undervisnings- og SAFER dager. Alle jordmødre og barnepleiere har i sin turnus/arbeidstid  

en intern undervisningsdager hver 12. uke.  En av disse dagene per år brukes til  

tverrfaglig trening på akutte situasjoner i SAFER sine lokaler. Leger fra KK deltar på SAFER 

dagene sammen med øvrige ansatte.  

  

Kvalitetssystemer: Sjekklister:  

  

1*) Bruker du sjekkliste ved rapportering etter fødsel?  

2*) Bruker du sjekkliste ved gjennomgang av hendelser på avdelingen? 

2*

1*

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00
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Kvalitetssystemer: Undervisningsdager:   

Spørsmål Meget 

godt 

Godt Mindre 

godt  

Dårlig Uaktuelt Total antall 

svar 

Hvilket utbytte har du av 

undervisningsdager?  

20 39 7 2 5 73 

Hvilket utbytte har du av SAFER 

dager? 

46 18 3 2 2 71 

 

 

Det er også spurt om mulighet til faglig utvikling (stikkord; interne-/eksterne kurs, 

undervisningsdager, annen opplæring) i den delen av undersøkelsen som var mer spesifikk 

rettet mot egen arbeidsplass.  Det er generelt positivt tilbakemeldinger i kommentarene 

vedrørende undervisningsdager, særlig SAFER dagene setter mange pris på.   

 

Eksempler på kommentarer: 

- SAFER er supert, spesielt m/repetisjon 

- Kan ha litt flere refleksjonstema- gruppearbeid på undervisningsdagene. Oppmuntre til 

dialog og refleksjon i arbeidet. Teamarbeid, fellesskapsfølelse, løfte i lag. 

- Flott at det er lagt opp til faste u-dager i turnusen.  Utbyttet er variabelt.  Ofte for lite tid 

til spørsmål og diskusjon. For mange tema blir presset inn. Når skal en kunne ha faglige 

diskusjoner om ikke på undervisningsdagene? Savner tverrfaglige diskusjoner med 

legene. 

 

Det er flere kommentarer som går på tema – særlig barnepleiere håper på mer undervisning 

rettet mot deres arbeidsoppgaver.  Generelt er det positivt med undervisningsdager, og det 

kommer frem ønsker om internundervisning på den enkelte post. 

 

Kompetanseportalen (KP) er et verktøy som skal hjelpe medarbeidere og ledere til å 

dokumentere kompetanse og identifisere behov for opplæring og videreutvikling. I tillegg gir 

dette mulighet for å sette sammen team med riktig kompetanse og forberede, gjennomføre og 

følge opp avtalte tiltak fra medarbeidersamtaler. 

Kompetanseportalen er tatt i bruk på Kvinneklinikken både til medarbeidersamtaler og 

Månedens tema.  Det er et mål for foretaket og KK at alle ansatte skal ha medarbeidersamtale 

med sin leder en gang i året. Det påpekes på Kompetanseportalens egen informasjonsside at 

Forberedelse til medarbeidersamtale og referat etter samtale er ansattoppgave. Månedens tema 

er et ledd i KK sin kontinuerlig arbeid med kompetanseutvikling/-heving og -oppdatering for 

ansatte.  Det er laget års hjul med 10 forskjellige tema som alle må gjennomføres via KP.  
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Kvalitetssystemer Bruker du kompetanseportalen? 

  

1*) Buker den til månedes tema       2*) Legge inn-/oppdatere CV            3*) Buker den til medarbeidersamtale 

 

Både deltakelse på medarbeidersamtale og gjennomføring av Månedens tema krever at den 

enkelte ansatte bruker KP jevnlig igjennom året.  

Eksempler på kommentarer: 

- Tar noen skippertak innimellom. 

- Har ikke satt meg inn i hvordan den fungerer. 

- Den er veldig tungvint å bruke.  

 

11.1 Forbedringsforslag 

Det er vanskelig å trekke veldig bestemte konklusjoner da svarprosenten i undersøkelsen er 

lav. Det planlegges en gjennomgang av resultatene per avdeling for å se om det er noen 

trender som kan følges opp.  

Det er relativt mange tilbakemeldinger i forhold til de fysiske arbeidsforholdene.  Det er flere 

som påpeker at inneklima er ikke bra; tørr luft, kald trekk, dårlig lydisolering, rom uten 

dagslys og kummerlig arbeidsstillinger. Dette er i samsvar med tidligere spørreundersøkelser.  

Det er en del kommentarer om undervisningsdager.  Ansatte er positivt til dagene, men det 

påpekes av flere at det savnes tid til fordypning i temaene samt flere tema som er aktuelt for 

barnepleierne. Det er flere som svarer at de kunne tenke seg mer tid til intern undervisning. 
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På spørsmålet « For å få til et godt arbeidsmiljø er vi avhengig av DIN hjelp.  Har du forslag 

til forbedringer? Hva kan gjøres annerledes for at din arbeidsdag skal bli bedre? «: 

Det er kommet inn 28 kommentarer på dette spørsmålet.  Det er noen tema som går igjen i 

svarene: 

 

 Antall polikliniske pasienter på fødeavdelingen oppleves som høyt og det blir lang 

ventetid. Det er forslag om at det bør være en egen mottaksavdeling 

 Rapporttid mellom vakter kan utnyttes bedre, særlig mellom natt og dag 

 Psykososialt arbeidsmiljø. Flere uttrykker at kommunikasjon/samarbeidet mellom 

yrkesgruppene og de ulike avdelingene kan bli bedre 

 Ønske om fordypning i ulike tema på undervisningsdagene 
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12 Forskning, fagutvikling og kvalitetssikring ved Kvinneklinikken 

Stavanger  

12.1 Forskning 

Forskning- og utviklingsprosjekt 

Kvinneklinikken har per desember 2015 seks avlagte doktorgrader. 

Kvinneklinikken har tilsammen 0,6 stillinger knyttet til Universitetet i Bergen, som en del av 

undervisningen av medisinstudenter. Én 20 % overlegestilling er avsatt som 

Forskningskoordinator (Ragnar Kvie Sande). Videre har Kvinneklinikken to LiS – stillinger, 

der det gis et forskningsstipend som dekker 50 % av stillingen (tidligere: LiS-

fordypningsstilling/«D-stilling»).  I legespesialiseringen har Kvinneklinikken gruppe I status, 

der leger i spesialisering (LiS) får fordypning i emner som stort sett utføres ved større sykehus 

(eksempelvis kreft-behandling). I tillegg drives det utstrakt undervisning av jordmødre, 

sykepleiere, hjelpepleiere o.l. Kvinneklinikken har også flere ansatte med mastergrad. I nær 

fremtid vil jordmor utdanningen være en mastergrad.  

 

Fremtidig forskning ved Kvinneklinikken: 

Kvinneklinikken har som mål at flere skal drive med aktiv forskning. Som en del av dette 

arbeider kvinneklinikken med å skaffe stillinger til forskningsjordmor, studiesykepleier, samt 

øke stillingsprosenten til forskningskoordinator. Det vil også være ønskelig med ansatte som 

kan arbeide videre gjennom post-doc prosjekter. Avdelingen har få ressurser avsatt til 

forskning. Det vil si at mye av midlene som i dag brukes til forskning skaffes eksternt. Vet 

utgangen av desember 2015, har kvinneklinikken tre ph.d.-kandidater med etablert 

finansieringsplan, og ytterligere fire ph.d.-prosjekter der finansieringen ennå ikke er på plass. 

I 2015 ble det bestemt å dele divisjonens forskningsgruppe for «Kvinne- og barnehelse». 

Kvinneklinikken har konstituert sin gruppe, og aktive forskere vil kunne delta. 

Flere er godt i gang med sine doktorgradsprosjekter. I tillegg er det flere som har påbegynt 

masterstudier.  

 

Forskningsemner: 

Kvinneklinikken har hatt fokus på obstetriske emner, som ultralyd før og under fødsler. I 

tillegg har det været forskning på mener innenfor gynekologisk kreft, som livmorhalsdysplasi 

og endometriecancer.  Generell gynekologi har ikke hatt noen større forskningsprosjekter til 

nå. 
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Per 2015 har Kvinneklinikken igangsatt prosjekter, som: 

 

 Tidlig og sen preeklampsi 

 Transperineal kontrastultralyd for utredning av urogenital descens 

 “A local and global perspective on the role of multi professional scenario-based training 

aimed at prevention, identification and treatment of excessive blood loss after birth” 

 Dopplerundersøkelse av Arteria uterina - Predikator for føtal vekstretardasjon og 

preeklampsi i høyrisikosvangerskap 

 Kartlegging av glykolsylert albumin og jernmetabolisme hos gravide 

 Overtidige svangerskap 

 Partosure. Studie på prediksjon av fødsel ved ultralyd og biokjemiske testar 

 

Det finnes også flere prosjekter av varierte størrelser. 

Kvinneklinikken fungerer dessuten som dataleverandør til eksterne  

forskningsprosjekter: 

 Nasjonal kartlegging av første tilbakefall ved gynekologisk cancer. 

 Gentesting av kvinner med arvelig bryst- eller eggstokk-kreft i Norge 

 

Forbedringsforslag 

Områder der Kvinneklinikken kan fokusere på sin egen forskning: 

 Forskning i flere yrkesgrupper, som for eksempel jordmødre og sykepleiere. Samtidig 

bygge integrerte forskningsmiljøer for å bedre samarbeidet på tvers av 

profesjonsgruppene. Det vil styrke samlet forskningskompetanse.  

 Styrke ressursene for å kunne utvide forskningsandelen i avdelingen. 

 Øke antall ansatte med mastergrad. Dette vil igjen bedre muligheten for at flere tar en 

doktorgrad. 

 Samarbeid med primærhelsetjenesten er et fokusområde i den nye 

helseforskingsmeldingen. Avdelingen bør satse på forskning i dette området, for eksempel 

med undersøkelser om elektronisk henvising fra jordmor bedrer kvaliteten i 

fødselsomsorgen. 

 BRCA-mutasjoner er særlig utbredt i SUS’ nedslagsfelt.  Her kan avdelingen være i 

førersetet for ny forskning på denne viktige tilstanden. Slik forskning kan bidra til bedre 

tilbud til befolkningen.  
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12.2 Fagutvikling 

Kompetanseplaner 

Kvinneklinikken har siden høsten 2014 brukt Kompetanseportalen til systematisk 

dokumentasjon av faglig kompetanse. Kompetanseportalen benyttes også til 

medarbeidersamtaler. 

På Kvinneklinikken har vi valgt å dokumentere oppdatering på Månedens tema i 

Kompetanseportalen. Ansatte har selv ansvar for å gjennomgå og dokumentere utførte krav 

som er lagt inn for hvert tema. 

Kompetansportalen blir også brukt til å dokumentere all obligatorisk oppdatering av alle 

ansatte på SUS. Dette gjelder også krav fra HMS-året/lederkalender på Kvinneklinikken.  

E-læringskurs tatt i Læringsportalen går automatisk over i Kompetanseportalen. 

Ansatte blir oppfordret til å legge inn andre kurs/faglig oppdatering de har deltatt på under: 

Mine Kurs. Likedan å fylle ut egen CV i Kompetanseportalen. 

Målet framover er å legge inn det meste av kompetanseheving inn i Kompetanseportalen. 

Oversikt over Stansertifiserte er ett eksempel, og dette gir god oversikt for ledere. 

Kompetansportalen er under utvikling, og utarbeiding av ferdige maler er noe det jobbes med.  

12.3 Kvalitetssikring 
 

Daglig registreres relevante kliniske «output», (f.eks. obstetrisk «outcome», operasjons-

komplikasjoner, overlevelsestid mm.). 

På bakgrunn av avdelingens behandlingsrutiner får en da resultater som kontinuerlig blir målt 

og registrert i databaser. Kvalitetssirkelen er sluttet, og man kan vurdere effekten av rutinene 

på resultatene, og endre rutinene etter hvert. 

Tallene er nyttige for å gi en systematisk kvalitetsvurdering og forbedring. 

Kvalitetssikringskonseptet kan ses på som en sirkel med de 2 armene «rutiner« og «resultater» 

(se figur). 

Kvalitetssirkelen (Gjessing 1998) 
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Databasene henger nøye sammen med prosedyrene, og dokumenterer resultatet av arbeidet 

som gjøres. Dette gir mulighet til justering av prosedyrene for å få et bedre og sikrere 

behandlingstilbud. 

Det legges stor vekt på lokal utarbeidelse og løpende revisjon av medisinskfaglige og 

administrative prosedyrer, samt pasientinformasjoner.   

Prosedyrene er tverrfaglige, dvs. at de er utarbeidet av og leger, jordmødre og sykepleiere. 

Dette for at pasientbehandlingen skal være mest mulig enhetlig, og at alle skal kjenne til 

metodene. 

Prosedyrene blir gjennomgått og diskutert i KKs tverrfaglige kvalitetsutvalg før de 

godkjennes. Alle prosedyrene er lagt inn i dokumentstyringssystemet EQS og er tilgjengelige 

via internett. 

12.4 Andre forsknings og kvalitetsforbedringsprosjekt 

Prosjekt som pågår og som er gjennomført siden forrige rapport i 2012: 

Gjennomførte: 

 Kvalitetsprosjekt «Ingen overfylte urinblærer». 2013-2015 (overgang til drift)  

 Komplikasjonar til elektive keisarsnitt og fødselsinduksjonar på indikasjonen fødselsangst 

ved Stavanger Universitetssjukehus 2009 – 2013. 

Pågående: 

 Trygg fødsel er et regionalt prosjekt mtp utvikling av sjekklister i forbindelse med fødsel. 

 Laps-studien. Multisenterstudie   

 Nasjonalt forbedringsprosjekt i obstetrikk 

 Study on Ultrasound Intensity and the Thermal index. Forskningsprosjekt 

 BabyPep. Multisenterstudie 

 Gjenoppliving av nyfødte. Hvor ofte og hvordan? (3D) 

 Hud mot hud studien. IPISTOSS  (3D) 

  

http://eqs-kk.sus.no/exportKK/docs/doc_21407/index.html
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13 Pasientinformasjon på sus.no/kvinneklinikken 

 

Kvinneklinikkens hjemmeside: sus.no/kvinneklinikken 

I forbindelse med dette prosjektet er innholdet gjennomgått og revidert. Arbeidsgruppen 

foreslår årlig revisjon. 

Skriftlige pasientinformasjoner: KK har utarbeidet informasjonsskriv for ulike tilstander.  

Pasientinformasjonen er tilgjengelige på internett:  Prosedyrer for KK (EQS). (Administrative 

prosedyrer, kategori: Opplæring av pasienter og pårørende/Informasjonsmateriell). 

Disse revideres annen hvert år, evt. fortløpende ved endringer. 

KK deltar i utarbeidelsen av pasientinformasjon til helsenorge-plattformen på internett. Der 

vil nettsidene bli en integrert del av behandlingsforløpet for pasienter, pårørende og eksterne 

fagfolk. 

14 Pasientforløp 

Pasientforløp for svangerskap, fødsel og barseltid er under revisjon. Det anbefales at 

forløpene revideres annethvert år. 

Forløpene er tilgjengelige i EQS via intranett og på internett via Kvinneklinikkens side på 

internett. 

  

Linkene er ikke aktive i bildet. 

  

https://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barnedivisjonen/kvinneklinikken
http://eqs-kk.sus.no/exportKK/docs/doc_21407/index.html
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/your_menu.pl?pid=hst
http://www.helse-stavanger.no/no/OmOss/Avdelinger/kvinneklinikken/Sider/default.aspx
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15 Referanser 

- Gravide, fødende og barselkvinner skal få både kommunale helse- og omsorgstjenester og 

spesialisthelsetjenester jf. helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 nr. 2 (lovdata.no) 

og lov om spesialisthelsetjenesten § 2-1 a. 

- St. meld.nr.12(2008-2009) «En gledelig begivenhet - Om en sammenhengende 

svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg» 

- Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen « Nytt liv og trygg barseltid for familien» 

(2013): https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-

barselomsorgen-nytt-liv-og-trygg-barseltid-for-familien 

- Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen- hvordan avdekke vold (2014): 

Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen- hvordan avdekke vold 2014 

- https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/632/Tidlig-samtale-om-

alkohol-og-levevaner-IS-2065.pdf 

- Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og 

oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder (2011): 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/454/Nasjonal-retningslinje-

for-gravide-i-lar-og-oppfolging-utgave-som-trykkes-lar-IS-1876.pdf 

- https://helsedirektoratet.no/horinger/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten 

- Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen, utgitt 01.02. 2005, SI-1179 

- Delavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenester 

(Linket til avtale på sus.no. Eksempel fra Bjerkreim kommune. Alle kommuner har lik 

avtale) 

- Tilbudet til de fødende ved avdeling Kvinneklinikken Helse Stavanger HF Fødeblomsten 

IV (2012) 

- Rapport Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen, konsekvenser for 

barselomsorgen i Helse Stavanger(2014) 

- Kunnskapssenterets PasOpp- rapport nr.6-2013 Brukererfaringer med svangerskaps-, 

fødsels- og barselomsorgen. Resultat for Stavanger Universitetssjukehus. 

- Helsedirektoratets anbefalinger «Kvalitetskrav til fødselsomsorgen» (2010) 

- St. melding nr. 12 «En gledelig begivenhet» om en sammenhengende svangerskaps-, 

fødsels- og barselomsorg 

- -Statistikker fra egne databaser og MFR 

  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30/KAPITTEL_3#%c2%a73-1
http://lovdata.no/lov/1999-07-02-61/%C2%A72-1a
https://www.regjeringen.no/contentassets/25a45886201046488d9c53abc0c8ad3a/no/pdfs/stm200820090012000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/25a45886201046488d9c53abc0c8ad3a/no/pdfs/stm200820090012000dddpdfs.pdf
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-barselomsorgen-nytt-liv-og-trygg-barseltid-for-familien
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-barselomsorgen-nytt-liv-og-trygg-barseltid-for-familien
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/287/Nasjonal%20faglig%20retningslinje%20for%20svangerskapsomsorgen%20-%20hvordan%20avdekke%20vold-IS-2181.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/632/Tidlig-samtale-om-alkohol-og-levevaner-IS-2065.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/632/Tidlig-samtale-om-alkohol-og-levevaner-IS-2065.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/454/Nasjonal-retningslinje-for-gravide-i-lar-og-oppfolging-utgave-som-trykkes-lar-IS-1876.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/454/Nasjonal-retningslinje-for-gravide-i-lar-og-oppfolging-utgave-som-trykkes-lar-IS-1876.pdf
https://helsedirektoratet.no/horinger/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten
http://www.helse-stavanger.no/no/FagOgSamarbeid/Samhandling/Documents/Avtaler/Bjerkreim/L%20-%20Bjerkreim%20LSA%20-%20Delavtale%208.pdf
https://helse-stavanger.no/seksjon/kvinneklinikken/documents/rapporter/rapport%20nye%20retningsliner%20barselomsorgen%20v2.pdf
https://helse-stavanger.no/seksjon/kvinneklinikken/documents/rapporter/rapport%20nye%20retningsliner%20barselomsorgen%20v2.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/245/Et-trygt-fodetilbud-kvalitetskrav-til-fodselsomsorgen-IS-1877.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/25a45886201046488d9c53abc0c8ad3a/no/pdfs/stm200820090012000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/25a45886201046488d9c53abc0c8ad3a/no/pdfs/stm200820090012000dddpdfs.pdf
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16 Vedlegg 

Vedlegg 1. Brukerundersøkelse s. 61 

Vedlegg 2. Medarbeiderundersøkelse s.113 

Vedlegg 3. Rapport nye retningslinjer for barselomsorgen. Link på s.115 

Vedlegg 4. Prosjektbeskrivelse «Tidlig hjemreise til Time og Sola».  s 115 

 

16.1 Vedlegg 1. Brukerundersøkelse om svangerskaps, fødsels- og 

barselomsorg 

 

Rapport laget: 08.mar.2016  

Undersøkelsesperiode: 24.nov.2015 - 29.feb.2016 

Grupper: Svarpersongruppe FØRSTE utsendelse, Svarpersongruppe ANDRE utsendelse 

Responsrate: 45 % (144/315)  
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Forside: Velkommen til brukerundersøkelse om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen ved 
Kvinneklinikken SUS i samarbeid med kommunehelsetjenesten. Opplysningene kan ikke spores 
tilbake til deg og deltakelse er frivillig. Med vennlig hilsen Kvinneklinikken SUS     Welcome to the 
user survey regarding prenatal (during pregnancy), birth, and postnatal/maternity care at the 
women's clinic SUS in cooperation with the municipal health service. The information can not be 
traced back to you and participation is voluntary. Best regardsKvinneklinikken SUS    

Svar Verdi Prosent Antall 

Svare på norsk 1 89.44% 127 

Answer in english 2 10.56% 15 

Standardavvik.: 0.33 Varians: 0.106 Median: 1 Gj.sn.: 1 

Maks: 2 Min: 1 Totalt antall svar: 142 (98%) 

 

 

Forside: Velkommen til brukerundersøkelse om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen ved 
Kvinneklinikken SUS i samarbeid med kommunehelsetjenesten. Opplysningene kan ikke spores 
tilbake til deg og deltakelse er frivillig. Med vennlig hilsen Kvinneklinikken SUS     Welcome to the 
user survey regarding prenatal (during pregnancy), birth, and postnatal/maternity care at the 
women's clinic SUS in cooperation with the municipal health service. The information can not be 
traced back to you and participation is voluntary. Best regardsKvinneklinikken SUS    

  

1*) Svare på norsk 

2*) Answer in english 

 

 

127

15

1* 2*
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Bakgrunnsdata 1: Bakgrunnsdata Er du:  

Svar Verdi Prosent Antall 

Førstegangsfødende 1 44.92% 53 

Flergangsfødende 2 55.08% 65 

Standardavvik.: 0.74 Varians: 0.551 Median: 2 Gj.sn.: 1 

Maks: 2 Min: 1 Totalt antall svar: 118 (81%) 

 

 

Bakgrunnsdata 1: Bakgrunnsdata Er du:  

  

1*) Førstegangsfødende 

2*) Flergangsfødende 

 

 

 

 

 

 

 

53

65

1* 2*
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Bakgrunnsdata 1a: Fødte du til termin (uke 37 - uke 40)?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Ja 1 72% 90 

Nei 2 28% 35 

Standardavvik.: 0.53 Varians: 0.28 Median: 1 Gj.sn.: 1 

Maks: 2 Min: 1 Totalt antall svar: 125 (86%) 

 

Bakgrunnsdata 1a: Fødte du til termin (uke 37 - uke 40)?  

  

1*) Ja 

2*) Nei 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

35

1* 2*
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Bakgrunnsdata 1b: Ble barnet overflyttet til nyfødtintensiv 3D?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Ja 1 11.02% 14 

Nei 2 88.98% 113 

Standardavvik.: 0.94 Varians: 0.89 Median: 2 Gj.sn.: 1 

Maks: 2 Min: 1 Totalt antall svar: 127 (88%) 

 

 

Bakgrunnsdata 1b: Ble barnet overflyttet til nyfødtintensiv 3D?  

  

1*) Ja 

2*) Nei 

 

 

 

 

 

 

 

14

113

1* 2*
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Bakgrunnsdata 2: Fødselen  

Svar Verdi Prosent Antall 

Vaginal 1 75.59% 96 

Keisersnitt/vakuum/tang 2 24.41% 31 

Standardavvik.: 0.49 Varians: 0.244 Median: 1 Gj.sn.: 1 

Maks: 2 Min: 1 Totalt antall svar: 127 (88%) 

 

 

Bakgrunnsdata 2: Fødselen  

  

1*) Vaginal 

2*) Keisersnitt/vakuum/tang 

 

 

 

 

 

 

 

96

31

1* 2*
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Bakgrunnsdata 3: Fødeavdeling:  

Svar Verdi Prosent Antall 

Fødeavdeling 1. etg. 1 54.69% 70 

Fødeloftet 7H 2 26.56% 34 

Begge steder 3 17.97% 23 

Ikke aktuelt 4 0.78% 1 

Standardavvik.: 1.03 Varians: 1.055 Median: 1 Gj.sn.: 1 

Maks: 4 Min: 1 Totalt antall svar: 128 (88%) 

 

 

Bakgrunnsdata 3: Fødeavdeling:  

  

1*) Fødeavdeling 1. etg. 

2*) Fødeloftet 7H 

3*) Begge steder 

4*) Ikke aktuelt 

 

 

 

 

70

34

23

1

1* 2* 3* 4*
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Bakgrunnsdata 4: Barselavdeling:  

Svar Verdi Prosent Antall 

7G 1 25.78% 33 

Barselenhet på hotellet 7I 2 70.31% 90 

Reiste hjem direkte fra 
fødeavdeling 1. 
etg./fødeloftet 7H 

3 3.91% 5 

Standardavvik.: 0.93 Varians: 0.859 Median: 2 Gj.sn.: 1 

Maks: 3 Min: 1 Totalt antall svar: 128 (88%) 

 

 

Bakgrunnsdata 4: Barselavdeling:  

  

1*) 7G 

2*) Barselenhet på hotellet 7I 

3*) Reiste hjem direkte fra fødeavdeling 1. etg./fødeloftet 7H 

 

 

 

 

33

90

5

1* 2* 3*
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Bakgrunnsdata 5: Innbyggere i din kommune:  

Svar Verdi Prosent Antall 

under 5 000 1 7.87% 10 

mellom 5 000 og 50 000 2 46.46% 59 

over 50 000 3 45.67% 58 

Standardavvik.: 0.73 Varians: 0.535 Median: 2 Gj.sn.: 2 

Maks: 3 Min: 1 Totalt antall svar: 127 (88%) 

 

 

Bakgrunnsdata 5: Innbyggere i din kommune:  

  

1*) under 5 000 

2*) mellom 5 000 og 50 000 

3*) over 50 000 

 

 

 

 

 

10

59

58

1* 2* 3*
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Bakgrunnsdata 6: Etnisk opprinnelse:  

Svar Verdi Prosent Antall 

Norsk 1 82.81% 106 

Europeisk 2 13.28% 17 

Utenfor Europa 3 3.91% 5 

Ønsker ikke å svare 0 0% 0 

Standardavvik.: 0.54 Varians: 0.289 Median: 1 Gj.sn.: 1 

Maks: 3 Min: 1 Totalt antall svar: 128 (88%) 

 

 

Bakgrunnsdata 6: Etnisk opprinnelse:  

  

1*) Norsk 

2*) Europeisk 

3*) Utenfor Europa 

4*) Ønsker ikke å svare 

 

 

 

 

106

17

5

1* 2* 3* 4*
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Om omsorgen : Spørsmål om svangerskapsomsorgen, og forberedelse til fødsel, barsel og 
hjemkomst  

Spørsmål Aldri 1 - 4 ganger Mer enn 4 ganger Total antall svar 

Hvor mange ganger 
gikk du til 
svangerskapskontroll 
hos lege? 

2 61 56 119 

Hvor mange ganger 
gikk du til 
svangerskapskontroll 
hos jordmor? 

11 59 49 119 

 

Om omsorgen: Spørsmål om svangerskapsomsorgen, og forberedelse til fødsel, barsel og hjemkomst 

  

1*) Hvor mange ganger gikk du til svangerskapskontroll hos lege? 

2*) Hvor mange ganger gikk du til svangerskapskontroll hos jordmor? 

 

 

 

2*

1*

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00

11

2

59

61

49

56

Aldri 1 - 4 ganger Mer enn 4 ganger
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Om omsorgen 2 : Hvordan opplevde du forberedelsen i svangerskapsomsorgen med hensyn til:  

Spørsmål Meget bra Bra Mindre bra Dårlig Vet ikke Total antall svar 

Fødselen 54 55 8 4 1 122 

Amming 43 49 18 11 1 122 

Tilknyttnig til 
barnet 

39 58 16 4 5 122 

Endret 
familiesituasjo
n 

35 57 16 6 8 122 

 

Om omsorgen 2: Hvordan opplevde du forberedelsen i svangerskapsomsorgen med hensyn til: 

  

1*) Fødselen 

2*) Amming 

3*) Tilknyttnig til barnet 

4*) Endret familiesituasjon 
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Om omsorgen 3 : Ble temaene nedenfor tatt opp med deg i svangerskapsomsorgen?  

Spørsmål Ja Nei Total antall svar 

Psykisk helse 73 51 124 

Vold i nære relasjoner 31 92 123 

Rus 70 53 123 

 

Om omsorgen 3: Ble temaene nedenfor tatt opp med deg i svangerskapsomsorgen? 

  

1*) Psykisk helse 

2*) Vold i nære relasjoner 

3*) Rus 
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Om omsorgen 4: Alt i alt, - hvordan opplevde du at du fikk nødvendig støtte og informasjon i 
forhold til dine behov i svangerskapsomsorgen?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Meget bra 1 48.06% 62 

Bra 2 44.96% 58 

Mindre bra 3 5.43% 7 

Dårlig 4 1.55% 2 

Vet ikke 5 0% 0 

Standardavvik.: 0.9 Varians: 0.806 Median: 2 Gj.sn.: 1 

Maks: 4 Min: 1 Totalt antall svar: 129 (89%) 

 

Om omsorgen 4: Alt i alt, - hvordan opplevde du at du fikk nødvendig støtte og informasjon i 
forhold til dine behov i svangerskapsomsorgen?  

  

1*) Meget bra 

2*) Bra 

3*) Mindre bra 

4*) Dårlig 

5*) Vet ikke 

 

 

62

58

72

1* 2* 3* 4* 5*
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om avdelingen : Spørsmål vedrørende fødepoliklinikken / ultralydlaboratoriet  

Spørsmål Ja Nei Total antall svar 

Har du vært til rutine - 
ultralyd på Stavanger 
universitetssjukehus? 

99 26 125 

Har du vært til andre timer 
på fødepoliklinikken? 

58 66 124 

 

om avdelingen: Spørsmål vedrørende fødepoliklinikken / ultralydlaboratoriet 

  

1*) Har du vært til rutine - ultralyd på Stavanger universitetssjukehus? 

2*) Har du vært til andre timer på fødepoliklinikken? 

 

 

 

 

 

2*
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Avdelingen 2: Hvis ja på spørsmål om andre timer på fødepoliklinikken, var du hos:  

Svar Verdi Prosent Antall 

Jordmor 1 58.62% 34 

Lege 2 41.38% 24 

Standardavvik.: 0.64 Varians: 0.414 Median: 1 Gj.sn.: 1 

Maks: 2 Min: 1 Totalt antall svar: 58 (40%) 

 

Avdelingen 2: Hvis ja på spørsmål om andre timer på fødepoliklinikken, var du hos:  

  

1*) Jordmor 

2*) Lege 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

24

1* 2*
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Avdelingen 3 : Hvordan var du fornøyd med besøket på fødepoliklinikken/ultralydlaboratoriet 
med hensyn til:  

Spørsmål Meget bra Bra Mindre bra Dårlig Vet ikke Total antall svar 

Informasjon 55 54 5 0 7 121 

Omsorg 52 49 10 1 8 120 

Kontinuitet 44 50 8 1 17 120 

 

Avdelingen 3: Hvordan var du fornøyd med besøket på fødepoliklinikken/ultralydlaboratoriet med hensyn 

til: 

  

1*) Informasjon 

2*) Omsorg 

3*) Kontinuitet 
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Avdelingen 4: Var det satt av nok tid til konsultasjonen?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Ja 1 97.27% 107 

Nei 2 2.73% 3 

Standardavvik.: 0.17 Varians: 0.027 Median: 1 Gj.sn.: 1 

Maks: 2 Min: 1 Totalt antall svar: 110 (76%) 

 

Avdelingen 4: Var det satt av nok tid til konsultasjonen?  

  

1*) Ja 

2*) Nei 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

3

1* 2*
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Avdelingen 5: Alt i alt, - hvordan opplevde du at du fikk nødvendig støtte og informasjon i forhold 
til dine behov ved fødepoliklinikken /ultralydlaboratoriet?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Meget bra 1 35.25% 43 

Bra 2 56.56% 69 

Mindre bra 3 3.28% 4 

Dårlig 4 0% 0 

Vet ikke 5 4.92% 6 

Standardavvik.: 1.22 Varians: 1.484 Median: 2 Gj.sn.: 1 

Maks: 5 Min: 1 Totalt antall svar: 122 (84%) 

 

Avdelingen 5: Alt i alt, - hvordan opplevde du at du fikk nødvendig støtte og informasjon i forhold 
til dine behov ved fødepoliklinikken /ultralydlaboratoriet?  

  

1*) Meget bra 

2*) Bra 

3*) Mindre bra 

4*) Dårlig 

5*) Vet ikke 

 

 

43

69

4
6

1* 2* 3* 4* 5*
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Telefonhenvendelse: Telefonhenvendelse til fødeavdelingene/fødetelefonen:  

Spørsmål Meget godt 
fornøyd 

Godt fornøyd Mindre godt 
fornøyd 

Dårlig Ikke aktuelt Total antall svar 

Er du fornøyd 
med måten du 
ble møtt på 
dersom du 
ringte med 
spørsmål 
angående 
svangerskapet? 

48 33 3 3 36 123 

Er du fornøyd 
med måten du 
ble møtt på når 
du ringte for å 
si at fødelsen 
hadde startet? 

57 35 3 2 24 121 

 

Telefonhenvendelse: Telefonhenvendelse til fødeavdelingene/fødetelefonen: 

  

1*) Er du fornøyd med måten du ble møtt på dersom du ringte med spørsmål angående svangerskapet? 

2*) Er du fornøyd med måten du ble møtt på når du ringte for å si at fødelsen hadde startet? 
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Avdeling du fødte på: Hvordan ble du mottatt?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Meget godt 1 66.14% 84 

Godt 2 29.92% 38 

Mindre godt 3 3.15% 4 

Dårlig 4 0.79% 1 

Standardavvik.: 0.7 Varians: 0.496 Median: 1 Gj.sn.: 1 

Maks: 4 Min: 1 Totalt antall svar: 127 (88%) 

 

 

Avdeling du fødte på: Hvordan ble du mottatt?  

  

1*) Meget godt 

2*) Godt 

3*) Mindre godt 

4*) Dårlig 

 

 

 

 

84
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41

1* 2* 3* 4*
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Avdeling du fødte på 1: Ble du overflyttet fra fødeloftet 7H til fødeavdelingen under fødselen?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Ja 1 26.36% 34 

Nei 2 73.64% 95 

Standardavvik.: 0.86 Varians: 0.736 Median: 2 Gj.sn.: 1 

Maks: 2 Min: 1 Totalt antall svar: 129 (89%) 

 

 

Avdeling du fødte på 1: Ble du overflyttet fra fødeloftet 7H til fødeavdelingen under fødselen?  

  

1*) Ja 

2*) Nei 

 

 

 

 

 

 

 

34

95

1* 2*
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Avdeling du fødte på 2: Hvis ja på overflyttet; hvordan ble du ivaretatt i forbindelse med 
overflyttingen?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Meget godt 1 25.97% 20 

Godt 2 15.58% 12 

Mindre godt 3 2.6% 2 

Dårlig 4 1.3% 1 

Ble ikke overflyttet 5 54.55% 42 

Standardavvik.: 1.84 Varians: 3.39 Median: 5 Gj.sn.: 3 

Maks: 5 Min: 1 Totalt antall svar: 77 (53%) 

 

 

Avdeling du fødte på 2: Hvis ja på overflyttet; hvordan ble du ivaretatt i forbindelse med 
overflyttingen?  

  

1*) Meget godt 

2*) Godt 

3*) Mindre godt 

4*) Dårlig 

5*) Ble ikke overflyttet 

 

20
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Avdeling du fødte på 3: Opplevde du at personalet hadde tid til deg?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Meget god tid 1 41.41% 53 

God tid 2 49.22% 63 

Mindre god tid 3 8.59% 11 

Dårlig tid 4 0.78% 1 

Standardavvik.: 0.95 Varians: 0.906 Median: 2 Gj.sn.: 1 

Maks: 4 Min: 1 Totalt antall svar: 128 (88%) 

 

 

Avdeling du fødte på 3: Opplevde du at personalet hadde tid til deg?  

  

1*) Meget god tid 

2*) God tid 

3*) Mindre god tid 

4*) Dårlig tid 

 

 

 

 

53

63

11
1

1* 2* 3* 4*
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Avdeling du fødte på 4: Hvor fornøyd er du med smertelindringen du fikk under fødselen?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Meget godt fornøyd 1 38.89% 49 

Fornøyd 2 30.16% 38 

Ikke fornøyd 3 8.73% 11 

Ikke aktuelt 0 22.22% 28 

Standardavvik.: 0.91 Varians: 0.837 Median: 1 Gj.sn.: 1 

Maks: 3 Min: 1 Totalt antall svar: 126 (87%) 

 

 

Avdeling du fødte på 4: Hvor fornøyd er du med smertelindringen du fikk under fødselen?  

  

1*) Meget godt fornøyd 

2*) Fornøyd 

3*) Ikke fornøyd 

4*) Ikke aktuelt 

 

 

 

 

49

38

11

28

1* 2* 3* 4*
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Avdeling du fødte på 5: Hvor trygg følte du deg?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Trygg 1 67.44% 87 

Ganske trygg 2 29.46% 38 

Mindre trygg 3 2.33% 3 

Engstelig / redd 4 0.78% 1 

Standardavvik.: 0.68 Varians: 0.457 Median: 1 Gj.sn.: 1 

Maks: 4 Min: 1 Totalt antall svar: 129 (89%) 

 

 

Avdeling du fødte på 5: Hvor trygg følte du deg?  

  

1*) Trygg 

2*) Ganske trygg 

3*) Mindre trygg 

4*) Engstelig / redd 

 

 

 

 

87

38

31

1* 2* 3* 4*
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Avdeling du fødte på 6: Hvordan ble din partner/pårørende ivaretatt?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Meget godt 1 49.61% 64 

Godt 2 43.41% 56 

Mindre godt 3 3.88% 5 

Dårlig 4 0% 0 

Ikke aktuelt 5 3.1% 4 

Standardavvik.: 1.04 Varians: 1.085 Median: 2 Gj.sn.: 1 

Maks: 5 Min: 1 Totalt antall svar: 129 (89%) 

 

 

Avdeling du fødte på 6: Hvordan ble din partner/pårørende ivaretatt?  

  

1*) Meget godt 

2*) Godt 

3*) Mindre godt 

4*) Dårlig 

5*) Ikke aktuelt 

 

 

64

56

5
4

1* 2* 3* 4* 5*
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Avdeling du født på 7: Alt i alt, - hvordan opplevde du at du fikk nødvendig støtte og informasjon i 
forhold til dine behov på fødeavdelingen 1. etg./fødeloftet 7H?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Meget bra 1 60.47% 78 

Bra 2 34.11% 44 

Mindre bra 3 5.43% 7 

Dårlig 4 0% 0 

Vet ikke 5 0% 0 

Standardavvik.: 0.75 Varians: 0.558 Median: 1 Gj.sn.: 1 

Maks: 3 Min: 1 Totalt antall svar: 129 (89%) 

 

 

Avdeling du født på 7: Alt i alt, - hvordan opplevde du at du fikk nødvendig støtte og informasjon i 
forhold til dine behov på fødeavdelingen 1. etg./fødeloftet 7H?  

  

1*) Meget bra 

2*) Bra 

3*) Mindre bra 

4*) Dårlig 

5*) Vet ikke 

 

78

44

7

1* 2* 3* 4* 5*
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Barsel 1: Hvordan ble du mottatt?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Meget godt 1 56.56% 69 

Godt 2 40.16% 49 

Mindre godt 3 0.82% 1 

Dårlig 4 2.46% 3 

Standardavvik.: 0.81 Varians: 0.656 Median: 1 Gj.sn.: 1 

Maks: 4 Min: 1 Totalt antall svar: 122 (84%) 

 

 

Barsel 1: Hvordan ble du mottatt?  

  

1*) Meget godt 

2*) Godt 

3*) Mindre godt 

4*) Dårlig 

 

 

 

 

69

49

13

1* 2* 3* 4*
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Barsel 2: Fikk du tilstrekkelig veiledning om amming på barsel?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Meget god veiledning 1 34.4% 43 

God veiledning 2 50.4% 63 

Mindre god veiledning 3 9.6% 12 

Dårlig veiledning 4 1.6% 2 

Ikke aktuelt 5 4% 5 

Standardavvik.: 1.29 Varians: 1.672 Median: 2 Gj.sn.: 1 

Maks: 5 Min: 1 Totalt antall svar: 125 (86%) 

 

 

Barsel 2: Fikk du tilstrekkelig veiledning om amming på barsel?  

  

1*) Meget god veiledning 

2*) God veiledning 

3*) Mindre god veiledning 

4*) Dårlig veiledning 

5*) Ikke aktuelt 

 

 

43

63

12

2
5

1* 2* 3* 4* 5*
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Barsel 3: Dersom du ikke ammer, fikk du tilstrekkelig veiledning om annen ernæring til barnet?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Meget god veiledning 1 2.94% 3 

God veiledning 2 3.92% 4 

Mindre god veiledning 3 2.94% 3 

Dårlig veiledning 4 2.94% 3 

Ikke aktuelt 5 87.25% 89 

Standardavvik.: 1.15 Varians: 1.324 Median: 5 Gj.sn.: 4 

Maks: 5 Min: 1 Totalt antall svar: 102 (70%) 

 

Barsel l 3: Dersom du ikke ammer, fikk du tilstrekkelig veiledning om annen ernæring til barnet?  

  

1*) Meget god veiledning 

2*) God veiledning 

3*) Mindre god veiledning 

4*) Dårlig veiledning 

5*) Ikke aktuelt 

 

 

 

3
4

3

3

89

1* 2* 3* 4* 5*
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Barsel 4: Fikk du tilstrekkelig veiledning i stell av barnet?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Meget god veiledning 1 28.57% 36 

God veiledning 2 42.86% 54 

Mindre god veiledning 3 10.32% 13 

Dårlig veiledning 4 3.17% 4 

Ikke aktuelt 5 15.08% 19 

Standardavvik.: 1.37 Varians: 1.873 Median: 2 Gj.sn.: 2 

Maks: 5 Min: 1 Totalt antall svar: 126 (87%) 

 

Barsel l 4: Fikk du tilstrekkelig veiledning i stell av barnet?  

  

1*) Meget god veiledning 

2*) God veiledning 

3*) Mindre god veiledning 

4*) Dårlig veiledning 

5*) Ikke aktuelt 

 

 

 

36

54

13

4

19

1* 2* 3* 4* 5*
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Barsel 5: Ønsket du samtale med jordmoren som tok i mot barnet ditt?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Ja 1 28% 35 

Nei 2 72% 90 

Standardavvik.: 0.85 Varians: 0.72 Median: 2 Gj.sn.: 1 

Maks: 2 Min: 1 Totalt antall svar: 125 (86%) 

 

Barsel 5: Ønsket du samtale med jordmoren som tok i mot barnet ditt?  

  

1*) Ja 

2*) Nei 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

90

1* 2*
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Barsel 6: Hvilket utbytte hadde du av jordmorsamtalen/utreisesamtalen på barsel?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Meget godt utbytte 1 21.77% 27 

Godt utbytte 2 50.81% 63 

Mindre godt utbytte 3 12.1% 15 

Dårlig utbytte 4 5.65% 7 

Ikke aktuelt 5 9.68% 12 

Standardavvik.: 1.2 Varians: 1.435 Median: 2 Gj.sn.: 2 

Maks: 5 Min: 1 Totalt antall svar: 124 (86%) 

 

Barsel l 6: Hvilket utbytte hadde du av jordmorsamtalen/utreisesamtalen på barsel?  

  

1*) Meget godt utbytte 

2*) Godt utbytte 

3*) Mindre godt utbytte 

4*) Dårlig utbytte 

5*) Ikke aktuelt 

 

 

 

27

63

15

7

12

1* 2* 3* 4* 5*
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Barsel 7: Fikk du muntlig eller skriftlig informasjon om hvor du kunne henvende deg etter 
hjemkomst?  

Spørsmål din 
helsestasjon 

www.ammeh
jelpen.no 

fastlege/gyn
ekolog 

jordmor i 
kommunen / 

privat 

Kvinneklinikk
en SUS 

fikk ingen 
informasjon 

Total antall 
svar 

Ved spørsmål 
om 
amming/ern
æring: 

101 64 4 16 7 12 204 

Ved spørsmål 
om barnet: 

115 4 30 14 10 5 178 

Ved spørsmål 
angående 
deg selv: 

54 5 78 18 14 18 187 

 

 

Barsel 7: Fikk du muntlig eller skriftlig informasjon om hvor du kunne henvende deg etter hjemkomst?  

  

1*) Ved spørsmål om amming/ernæring: 

2*) Ved spørsmål om barnet: 

3*) Ved spørsmål angående deg selv: 

3*

2*

1*

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00

54

115

101

5

4

64

78

30

4

18

14

16

14

10

7

18

5

12

din helsestasjon www.ammehjelpen.no fastlege/gynekolog

jordmor i kommunen / privat Kvinneklinikken SUS fikk ingen informasjon
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Barsel 8: Var det mulighet for at partner/pårørende fikk bo sammen med deg?  

  

1*) Ja 

2*) Nei 

3*) Ikke aktuelt 

 

 

 

 

 

Barsel 8: Var det mulighet for at partner/pårørende fikk bo sammen med deg?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Ja 1 70.31% 90 

Nei 2 20.31% 26 

Ikke aktuelt 3 9.38% 12 

Standardavvik.: 0.76 Varians: 0.578 Median: 1 Gj.sn.: 1 

Maks: 3 Min: 1 Totalt antall svar: 128 (88%) 

90

26

12

1* 2* 3*
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Barsel 9: Hvordan ble din partner/pårørende ivaretatt?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Meget godt 1 43.31% 55 

Godt 2 43.31% 55 

Mindre godt 3 3.94% 5 

Dårlig 4 0.79% 1 

Ikke aktuelt 5 8.66% 11 

Standardavvik.: 1.43 Varians: 2.047 Median: 2 Gj.sn.: 1 

Maks: 5 Min: 1 Totalt antall svar: 127 (88%) 

 

Barsel 9: Hvordan ble din partner/pårørende ivaretatt?  

  

1*) Meget godt 

2*) Godt 

3*) Mindre godt 

4*) Dårlig 

5*) Ikke aktuelt 

 

 

 

55

55

5

1

11

1* 2* 3* 4* 5*
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Barsel 10: Var liggetiden tilstrekkelig?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Ja 1 84.13% 106 

Nei 2 8.73% 11 

Vet ikke 3 7.14% 9 

Standardavvik.: 0.61 Varians: 0.373 Median: 1 Gj.sn.: 1 

Maks: 3 Min: 1 Totalt antall svar: 126 (87%) 

 

 

Barsel 10: Var liggetiden tilstrekkelig?  

  

1*) Ja 

2*) Nei 

3*) Vet ikke 

 

 

 

 

 

106

11

9

1* 2* 3*
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Barsel 11: Hvor trygg følte du deg da du skulle reise hjem?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Trygg 1 54.69% 70 

Ganske trygg 2 37.5% 48 

Mindre trygg 3 6.25% 8 

Engstelig / redd 4 1.56% 2 

Standardavvik.: 0.88 Varians: 0.766 Median: 1 Gj.sn.: 1 

Maks: 4 Min: 1 Totalt antall svar: 128 (88%) 

 

 

Barsel 11: Hvor trygg følte du deg da du skulle reise hjem?  

  

1*) Trygg 

2*) Ganske trygg 

3*) Mindre trygg 

4*) Engstelig / redd 

 

 

 

 

70
48

8
2

1* 2* 3* 4*
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Barsel 12: Alt i alt, - hvordan opplevde du at du fikk nødvendig støtte og informasjon i forhold til 
dine behov på barselavdelingen?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Meget bra 1 50% 64 

Bra 2 39.84% 51 

Mindre bra 3 7.03% 9 

Dårlig 4 1.56% 2 

Vet ikke 5 0% 0 

Standardavvik.: 0.91 Varians: 0.833 Median: 1 Gj.sn.: 1 

Maks: 4 Min: 1 Totalt antall svar: 128 (88%) 

 

 

barsel 12: Alt i alt, - hvordan opplevde du at du fikk nødvendig støtte og informasjon i forhold til 
dine behov på barselavdelingen?  

  

1*) Meget bra 

2*) Bra 

3*) Mindre bra 

4*) Dårlig 

5*) Vet ikke 

 

64

51

9
2

1* 2* 3* 4* 5*
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Etter hjemkomst 1 : Hvor trygg følte du deg de første dagene etter at du kom hjem i forhold til:  

Spørsmål Trygg Ganske trygg Mindre trygg Engstelig / redd Total antall svar 

Amming / 
ernæring 

52 47 19 7 125 

Stell av barnet 92 29 3 1 125 

Tilknytning til 
barnet 

79 39 4 2 124 

Din psykiske helse 68 43 12 2 125 

Endret 
familiesituasjon 

69 44 11 1 125 

 

Etter hjemkomst 1: Hvor trygg følte du deg de første dagene etter at du kom hjem i forhold til: 

  

1*) Amming / ernæring 

2*) Stell av barnet 

3*) Tilknytning til barnet 

4*) Din psykiske helse 

5*) Endret familiesituasjon 

5*

4*

3*

2*

1*

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00
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Trygg Ganske trygg Mindre trygg Engstelig / redd
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Etter hjemkomst 2: Hvor mange dager etter fødsel reiste du hjem?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Samme dag 1 1.59% 2 

Dagen etter 2 0.79% 1 

Andre dag 3 13.49% 17 

Tredje dag 4 56.35% 71 

Fjerde dag 5 16.67% 21 

Fem dager etter fødselen 
eller mer 

6 11.11% 14 

Standardavvik.: 0.96 Varians: 0.921 Median: 4 Gj.sn.: 4 

Maks: 6 Min: 1 Totalt antall svar: 126 (87%) 

 

Etter hjemkomst 2: Hvor mange dager etter fødsel reiste du hjem?  

  

1*) Samme dag 

2*) Dagen etter 

3*) Andre dag 

4*) Tredje dag 

5*) Fjerde dag 

6*) Fem dager etter fødselen eller mer 

 

21

17

71

21

14

1* 2* 3* 4* 5* 6*
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Etter hjemkomst 3: Hvem hadde du første kontakt med i kommunehelsetjenesten etter 
hjemkomst fra barsel?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Jordmor 1 10.4% 13 

Helsesøster 2 87.2% 109 

Andre 3 2.4% 3 

Standardavvik.: 0.98 Varians: 0.968 Median: 2 Gj.sn.: 1 

Maks: 3 Min: 1 Totalt antall svar: 125 (86%) 

 

 

Etter hjemkomst 3: Hvem hadde du første kontakt med i kommunehelsetjenesten etter 
hjemkomst fra barsel?  

  

1*) Jordmor 

2*) Helsesøster 

3*) Andre 

 

 

 

 

13

109

3

1* 2* 3*
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Etter hjemkomst 4: Hvor mange dager etter hjemkomst hadde du første besøk på 
helsestasjonen?  

Svar Verdi Prosent Antall 

1. - 2. døgn 1 28.57% 36 

mellom 3. og 7. døgn 2 39.68% 50 

7. - 10. døgn 3 17.46% 22 

etter 10. døgn 4 14.29% 18 

Standardavvik.: 1.02 Varians: 1.032 Median: 2 Gj.sn.: 2 

Maks: 4 Min: 1 Totalt antall svar: 126 (87%) 

 

 

Etter hjemkomst 4: Hvor mange dager etter hjemkomst hadde du første besøk på 
helsestasjonen?  

  

1*) 1. - 2. døgn 

2*) mellom 3. og 7. døgn 

3*) 7. - 10. døgn 

4*) etter 10. døgn 

 

 

 

36

50

22

18

1* 2* 3* 4*
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Etter hjemkomst 5: Fikk du hjemmebesøk av helsesøster?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Ja  1 83.33% 105 

Nei 2 6.35% 8 

Ønsket ikke besøk 3 10.32% 13 

Standardavvik.: 0.69 Varians: 0.476 Median: 1 Gj.sn.: 1 

Maks: 3 Min: 1 Totalt antall svar: 126 (87%) 

 

 

Etter hjemkomst 5: Fikk du hjemmebesøk av helsesøster?  

  

1*) Ja  

2*) Nei 

3*) Ønsket ikke besøk 

 

 

 

 

 

105

8

13

1* 2* 3*
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Etter hjemkomst 6: Hvis du fikk hjemmebesøk av helsesøster, hvor mange dager etter fødselen?  

Svar Verdi Prosent Antall 

1. eller 2. døgn 1 2.8% 3 

mellom 3. og 7. døgn 2 32.71% 35 

7. - 10. døgn 3 40.19% 43 

etter 10. døgn 4 24.3% 26 

Standardavvik.: 1.18 Varians: 1.402 Median: 3 Gj.sn.: 2 

Maks: 4 Min: 1 Totalt antall svar: 107 (74%) 

 

 

Etter hjemkomst 6: Hvis du fikk hjemmebesøk av helsesøster, hvor mange dager etter fødselen?  

  

1*) 1. eller 2. døgn 

2*) mellom 3. og 7. døgn 

3*) 7. - 10. døgn 

4*) etter 10. døgn 

 

 

 

 

3

35

43

26

1* 2* 3* 4*
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Etter hjemkomst 7: Fikk du hjemmebesøk av jordmor?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Ja  1 3.97% 5 

Nei 2 89.68% 113 

Ønsket ikke besøk 3 6.35% 8 

Standardavvik.: 0.32 Varians: 0.103 Median: 2 Gj.sn.: 2 

Maks: 3 Min: 1 Totalt antall svar: 126 (87%) 

 

 

Etter hjemkomst 7: Fikk du hjemmebesøk av jordmor?  

  

1*) Ja  

2*) Nei 

3*) Ønsket ikke besøk 

 

 

 

 

 

5

113

8

1* 2* 3*
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Etter hjemkomst 8: Hvis du fikk hjemmebesøk av jordmor, hvor mange dager etter fødselen?  

Svar Verdi Prosent Antall 

1. eller 2. døgn 1 14.29% 1 

mellom 3. og 7. døgn 2 28.57% 2 

7. - 10. døgn 3 14.29% 1 

etter 10. døgn 4 42.86% 3 

Standardavvik.: 1.41 Varians: 2 Median: 3 Gj.sn.: 2 

Maks: 4 Min: 1 Totalt antall svar: 7 (4%) 

 

 

Etter hjemkomst 8: Hvis du fikk hjemmebesøk av jordmor, hvor mange dager etter fødselen?  

  

1*) 1. eller 2. døgn 

2*) mellom 3. og 7. døgn 

3*) 7. - 10. døgn 

4*) etter 10. døgn 

 

 

 

 

1

2

1

3

1* 2* 3* 4*
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Etter hjemkomst 9: Fikk du tilstrekkelig veiledning om amming på helsestasjonen?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Meget god 1 22.83% 29 

God 2 44.88% 57 

Mindre god 3 7.87% 10 

Dårlig 4 0.79% 1 

Ikke aktuelt 5 23.62% 30 

Standardavvik.: 1.57 Varians: 2.465 Median: 2 Gj.sn.: 2 

Maks: 5 Min: 1 Totalt antall svar: 127 (88%) 

 

 

Etter hjemkomst 9: Fikk du tilstrekkelig veiledning om amming på helsestasjonen?  

  

1*) Meget god 

2*) God 

3*) Mindre god 

4*) Dårlig 

5*) Ikke aktuelt 

 

 

29

57

10

1

30

1* 2* 3* 4* 5*
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Etter hjemkomst 10: Dersom du ikke ammer, fikk du tilstrekkelig veiledning om annen ernæring 
til barnet?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Meget god  1 6.52% 6 

God  2 8.7% 8 

Mindre god  3 3.26% 3 

Dårlig  4 0% 0 

Ikke aktuelt 5 81.52% 75 

Standardavvik.: 1.34 Varians: 1.783 Median: 5 Gj.sn.: 4 

Maks: 5 Min: 1 Totalt antall svar: 92 (63%) 

 

 

Etter hjemkomst 10: Dersom du ikke ammer, fikk du tilstrekkelig veiledning om annen ernæring 
til barnet?  

  

1*) Meget god  

2*) God  

3*) Mindre god  

4*) Dårlig  

5*) Ikke aktuelt 

 

6

8

3

75

1* 2* 3* 4* 5*
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Etter hjemkomst 11: Hvordan ble din partner / pårørende ivaretatt på helsestasjonen?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Meget godt 1 24.6% 31 

Godt 2 38.89% 49 

Mindre godt 3 0.79% 1 

Dårlig 4 0% 0 

Ikke aktuelt 5 35.71% 45 

Standardavvik.: 1.86 Varians: 3.468 Median: 2 Gj.sn.: 2 

Maks: 5 Min: 1 Totalt antall svar: 126 (87%) 

 

 

Etter hjemkomst 11: Hvordan ble din partner / pårørende ivaretatt på helsestasjonen?  

  

1*) Meget godt 

2*) Godt 

3*) Mindre godt 

4*) Dårlig 

5*) Ikke aktuelt 

 

 

31

49

1

45

1* 2* 3* 4* 5*
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Etter hjemkomst 12: Alt i alt, - hvordan opplevde du at du fikk nødvendig støtte og informasjon 
fra kommunehelsetjenesten i forhold til dine behov etter hjemkomst?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Meget bra 1 47.29% 61 

Bra 2 48.84% 63 

Mindre bra 3 1.55% 2 

Dårlig 4 0.78% 1 

Vet ikke 5 0.78% 1 

Standardavvik.: 0.87 Varians: 0.75 Median: 2 Gj.sn.: 1 

Maks: 5 Min: 1 Totalt antall svar: 129 (89%) 

 

 

Etter hjemkomst 12: Alt i alt, - hvordan opplevde du at du fikk nødvendig støtte og informasjon 
fra kommunehelsetjenesten i forhold til dine behov etter hjemkomst?  

  

1*) Meget bra 

2*) Bra 

3*) Mindre bra 

4*) Dårlig 

5*) Vet ikke 

 

61

63

211

1* 2* 3* 4* 5*
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16.2 Vedlegg 2. Medarbeiderundersøkelse 

Kartlegging av arbeidsmiljøet ved føde/barselseksjonen og fødepoliklinikk-/ultralydlab 

Spørreundersøkelse om arbeidsmiljøet ved føde/barselseksjonen  

 
Bakgrunnsdata:  

Stillingstype: 

 Barnepleier  

Jordmor/sykepleier  

Lege  

Sekretær  

 

Arbeidstid: 

Dag  

Kveld  

Natt  

Turnus  

   

Stillingsstørrelse: 

Fulltid  

Deltid  

  

Nåværende arbeidssted: (pr. Feb/Mars 2016, der du arbeider mest)    

Fødeavd.  

7G  

7H/fødeloftet  

7I  

Fødepol/ultralyd  

  

Fødepoliklinikk/ultralydlab:  

Har du vanligvis god nok tid ved konsultasjonene?        

Hvilke muligheter har du for faglig utvikling? (Interne-/eksternekurs, underv.dager, annen opplæring)      

  

 

Hvordan er kontinuiteten i pasientbehandlingen? 

Fødeavdeling: 

Har du vanligvis god nok tid til mottak av de fødende? 

Har du vanligvis god nok tid til omsorg for de fødende? 

Hvilke muligheter har du for faglig utvikling? (Interne-/eksternekurs, underv.dager, annen opplæring) 

Fødeloftet/7H 

Har du vanligvis god nok tid til mottak av de fødende?       

Har du vanligvis god nok tid til omsorg for de fødende?         

Har du vanligvis god nok tid til omsorg for innlagte gravide?  

Hvilke muligheter har du for faglig utvikling?(Interne-/eksternekurs, underv.dager, annen opplæring) 

  

Barsel 7G 

Har du vanligvis god nok tid til mottak/velkomstsamtale?      

Har du vanligvis god nok tid til oppfølging/omsorg for mor/barn?       

Har du vanligvis god nok tid til utreisesamtale/jordmorsamtale?   

Hvilke muligheter har du for faglig utvikling?(Interne-/eksternekurs, underv.dager, annen opplæring) 

Barsel 7I  

Har du vanligvis god nok tid til mottak/velkomstsamtale?      

Har du vanligvis god nok tid til oppfølging/omsorg for mor/barn?       

Har du vanligvis god nok tid til utreisesamtale/jordmorsamtale?    

Hvilke muligheter har du for faglig utvikling?(Interne-/eksternekurs, underv.dager, annen opplæring) 
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Felles spørsmål:  
Hvilke faktorer er viktige for deg i ditt daglige arbeid?  

 Faglige utfordringer       

Gode turnus       

Kvalifiserte kolleger       

Gode dokumentasjonssytemer       

God tid til arbeidet       

  

Trives du på jobben? 

Hvordan er din påvirkningsmulighet ift organisering av egen arbeidsdag.? 

Hvordan opplever du samarbeidet mellom de ulike yrkesgruppene på Kvinneklinikken?  

Hvordan opplever du samarbeidet med nyfødt-intensiv 3D? 

Hvor ofte opplever du samtidighetskonflikter? 

Bidrar du selv til et godt arbeidsmiljø? 

Er de fysiske arbeidsforholdene tilfredsstillende (romstørrelse, lysforhold, lydisolering, inneklima, osv)? 

Synes du det psykososialt arbeidsmiljø er tilfredsstillende? 

Synes du pasientarbeidet i din enhet er godt organisert? (fordeling av pasienter på vakt, vaktskifterutiner, oppsatt 

timelister, osv)  

   

KVALITETSSYSTEMER  
EQS: 

Hvor ofte bruker du EQS? 

Er EQS brukervennlig? 

 

Synergi: 
Hvor ofte registrerer du avvik i Synergi? 

Er Synergi brukervennlig? 

 

Intranett tjenester: 

PortCom    

Servicebestilling    

Medisinbestilling    

Intern Telefonkatalog    

GAT    

 

 Bruk av intranett tjenester: 

PortCom       

Servicebestilling       

Medisinbestilling       

Intern Telefonkatalog       

GAT       

 

 Sjekklister: 

Bruker du sjekkliste ved rapportering etter fødsel?        

Bruker du sjekkliste ved gjennomgang av hendelser på avdelingen?       

  

Undervisningsdager: 

Hvilket utbytte har du av undervisningsdager?        

Hvilket utbytte har du av SAFER dager?       

 

Bruker du kompetanseportalen? 

Bruker  den til månedes tema    

Legge inn-/oppdatere CV    

Buker  den til medarbeidersamtale   

  

For å få til et godt arbeidsmiljø er vi avhengig av DIN hjelp. Har du forslag til forbedring? Hva kan gjøres 

annerledes for at din arbeidsdag skal bli bedre?  
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16.3 Vedlegg 3. Rapport nye retningslinjer barselomsorgen 

Rapporten er tilgjengelig på Kvinneklinikken sine internettsider: Klikk her 

 

16.4 Vedlegg 4. Prosjektbeskrivelse «Tidlig hjemreise til Time og Sola» 

Bakgrunn: «Tidlig hjemreise til Time og Sola». Dette er et samhandlingsprosjekt mellom 

Kvinneklinikken ved Stavanger Universitetssykehus(SUS) og helsestasjonstjenesten/jordmortjenesten 

ved Time og Sola kommune. Prosjektet er et resultat av arbeidet med «Fødeblomsten 5» som tar for 

seg pasientforløp «Fra hjem til hjem». I den forbindelse blir korte og lange barselforløp revidert og 

man ønsker å prøve ut et kortere løp på barselavdelingen i samarbeid med kommunene.  

De nye nasjonale retningslinjene for barselomsorgen som kom i 2013 anbefaler at 

sykehusoppholdets varighet tilpasses kvinnen og den nyfødtes behov. En tidlig hjemreise forutsetter 

derfor en tettere og organisert oppfølging fra kommunen i tiden etter sykehusoppholdet.  

Time og Sola kommune ønsker å gjennomføre et prosjekt i 2016/17 der det tilbys tidlig hjemmebesøk 

av kommunejordmor til de kvinnene som reiser hjem innen 24 timer. Jordmor i kommunen vil ta 

hørselstest, ta nyfødtscreening og vurdere gulsott utvikling hos den nyfødte. Barselkvinnen vil og få 

tilpasset ammeveiledning, barselkontroll og mulighet til å snakke om fødselen. Jordmortjenesten har 

et tett samarbeid med helsesøstertjenesten som vil overta oppfølgingen fra ca 5 dager etter fødsel. 

Formål: Prosjektets mål er å tilby kvinner som reiser hjem innen 24 timer en styrket barselomsorg på 

kommunalt nivå. Gjennom samhandling mellom kvinneklinikken på SUS og Time/Sola kommune vil 

det skape mer kontinuitet i tjenesten. 

Prosjektmål:  

Å få erfaring med samhandling mellom kvinneklinikken på SUS og Time/Sola kommune som har 

liknende fødselsantall som flere kommuner i Rogaland. 

Å integrere prosjektet «Tidlig hjemreise i Time og Sola» i helsestasjonstjenesten. 

Effektmål: 

Friske kvinner med barn født til termin (37-42 svangerskapsuke) med liggetid inntil 24 timer etter 

fødsel. 

Bidra til å sikre oppfølging av den nyfødte etter gjeldene prosedyre. (hyperbilirubinemi 

ernæringsstatus og vektutvikling) 

Bidra til at de undersøkelser og prøver som skal utføres i nyfødtperioden blir tatt. 

https://helse-stavanger.hn.nhn.no/seksjon/kvinneklinikken/documents/rapporter/rapport%20nye%20retningsliner%20barselomsorgen%20v2.pdf
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Bidra til at barselkvinnene får tilpasset veiledning til å lykkes med amming.  

Bidra til at familien får den psykososiale og psykologisk støtten de har behov for etter fødsel. 

Bidra til at familien føler seg trygge på at de får den hjelpen de har behov for med jordmor på tidlig 

hjemmebesøk. 

Organisering: 

Fødsel på fødeloft/fødeavdeling-ukomplisert barselforløp for barselkvinne og barn frem til hjemreise 

innen 24 timer, barnelegekontroll. Barselkvinnen får med seg nødvendig prøvemateriell til 

nyfødtscreening. Jordmor i kommunen kontaktes pr telefon fra barselavdelingen eller det blir sendt 

en melding. Jordmor kontakter barselkvinnen første virkedag og avtaler hjemmebesøk innen 48 

timer. Helsesøster overtar oppfølging i løpet av den første uken. 

Markedsføring : 

Skriftlig informasjon om prosjektet deles ut til alle gravide i Time og Sola kommune før uke 37. 

Kvinner fra de respektive kommunene får også informasjon om dette ved innskrivning på sykehuset 

og på barsel etter fødsel. 

Kriterier for inkludering og ekskludering: 

Friske barselkvinner, som reiser hjem innen 24 timer og sokner til helsestasjoner i Time eller Sola  

kommune kan inkluderes i prosjektet. Mor må snakke norsk eller engelsk. 

Ekskludering i prosjektet gjelder barn født før 37 uke eller har fødselsvekt under 2500g eller over 

4500g. Er det forhold som gjør at mor eller babyen trenger lenger opphold på sykehuset enn 24 timer 

kan hun ikke inkluderes. Barselkvinner med rushistorie og/ eller har partner med rushistorie kan 

heller ikke få tilbud om prosjektet.  

Unntak for tidlig hjemreise er fredag og høytider. Det kan være mulighet for noe begrensing i tilbudet 

i ferietid på sommeren. 

Rammer:  

Ressursbruk i tråd med lignende prosjekt. Kostnader vil være knyttet til økt jordmorressurs, og 

nødvendig utstyr som TC apparat, hørselsapparat og annet materiell som mobil tlf, mobilvekt etc. 

5 dagers uke for kommunejordmor. 

Målsetting om oppstart våren 2016 eller høst 2016 og ut 2017.  Et ønsket mål for prosjektet er å 

inkludere ca 100 kvinner i hver kommune.  

Kontinuerlig evaluering av prosjektet underveis. For dokumentasjon og statistikk blir 

dataprogrammet Hspro fra Visma brukt. 
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Finansiering: 

Det søkes om samhandlingsmidler i Helse Vest. Tall fra andre prosjekt viser at mellom 10-20% 

kvinner reiser hjem innen 24t etter fødsel. Ut fra lignede prosjekt i Norge er det behov for ca 50% 

jordmorstilling for å følge opp 100 gravide for å dekke opp hjemmebesøk etter fødsel. Fødselsantallet 

i Time er ca 300 og i Sola ca 350 pr år. Tidlig hjemreise vil være aktuelt for ca 50-70 kvinner i året. Det 

søkes derfor om 20% jordmor ressurs i hver kommune.  

Budsjett: 

 Jordmor ressurs: 40% jordmor stilling i x antall mnd? 

Utstyr: To TC apparat à 30.000kr? 

 To hørselsapparat à 30.000kr? 

 To mobiltlf: 

 En mobilvekt: 

 Markedsføringsmateriell: 

Prosjektgruppe: 

Anne Gro Mjærum, avdelingsleder barselhotellet 

Elin Barane Helland, kommunejordmor i Time kommune 

Elsa Sagen Høyvik, kommunejordmor i Sola kommune 

 

 

 

 

 

 

 


