Fremtidig barseltjeneste
i Helse Stavangers
opptaksområde

Rapport utarbeidet i samarbeid mellom Helse
Stavanger HF og kommunene.
Sak 48/17 i Samhandlingsutvalget.
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1 Innledning
Svangerskap-, fødsel- og barselomsorgen skal være helhetlig og gi best mulig helsetilbud
til kvinner og barn, samt deres partnere. For barselomsorgen har Helsedirektoratet gitt
ut egen Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen – Nytt liv og trygg barseltid for
familien, som legges til grunn for organiseringen.
Overordnet skal det helsefaglige tilbudet være godt, både i spesialisthelsetjenesten og i
den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Barselomsorg handler om:
• å fremme god helse og redusere risiko for sykdommer
• den skal være familievennlig
• ha godhet, respekt og verdighet.
I tillegg skal en faglig forsvarlig barselomsorg være betinget av en tydelig organisering,
klar tilrettelegging, konkret oppgavefordeling og helsepersonell med tilstrekkelig faglig
kompetanse om graviditet, fødsel, og det med å bli foreldre.
For å avdekke risiko er det innført en rekke kontroller og screeningundersøkelser av
den nyfødte i løpet av første leveuke. Et viktig fokus er også oppfølging av en god
ammestart, mors fysiske barselprosess og samspillet i familien.
Barselretningslinjen anbefaler «at sykehusoppholdets varighet tilpasses kvinnens og den
nyfødtes behov. Vurderingen skal gjøres i samråd med kvinnen. Hjemreise forutsetter et
organisert barseltilbud på hjemstedet». Det er ønskelig at oppholdet ved barselpostene
ved Helse Stavanger HF (HST) er i samsvar/lik linje med andre sykehus, samt at
kvinnen, hennes partner og den nyfødte skal ha et reelt valg når det gjelder tidspunktet
for hjemreise. Erfaringene med tidlig hjemreise fra barsel er generelt gode, dersom mor
og barn får god oppfølging etter hjemkomst.
Differensiert fødselsomsorg gir også en større valgfrihet til å velge hjemmefødsel, som
igjen fordrer valgfrihet av barselomsorgen. Lov og forskrift gir barn rett til
helsetjenester der de oppholder seg.
Folkehelsearbeid er et satsningsområde for helsemyndighetene og sentrale
myndigheter. De ønsker større oppmerksomhet rundt forebyggende helsearbeid enn det
kurative. Det gjelder også svangerskaps- og barselomsorgen. Det understrekes at det
skal være likeverdige tjenester, som ikke er det samme som like tjenester. Barselkvinner
representerer et mangfold: dvs. at den som utøver omsorgen skal identifisere behov og
tilrettelegge tjenesten individuelt. Det helsefaglige tilbudet skal være godt både i
spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det betyr at
retningslinjene handler mye om «både - og», og ikke «verken - eller».
På bakgrunn av dette ble det gjennom Samhandlingsutvalget i Helse Stavangers
opptaksområde satt i gang et arbeid for å vurdere fremtidig barseltjeneste og dets
organisering (Samhandlingsutvalgets sak 48/17 «Fremtidig barseltjeneste i HST sitt
opptaksområde»).
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2 Mandat til arbeidet om barselomsorgen i Helse Stavanger HFs
opptaksområde

1. Formål
Se på organisering av barselomsorgen mellom spesialisthelsetjenesten og den
kommunale helse- og omsorgstjenesten i Helse Stavangers (HST) opptaksområde,
slik at kvinner får en større valgfrihet med å reise hjem tidligere etter fødsel. Det skal
tas hensyn til tilfredsstillende helsetjeneste for hele familien.
2. Oppbygging
Arbeidet ble delt to hovedgrupper. Arbeidsgruppe 1 bestod av representanter fra
Helse Stavanger HF (HST) og kommunene: jordmødre, leger, PKO, tillitsvalgte,
brukerrepresentanter, og ledere av fra hvert kluster (Stavanger, Sandnes,
Hjemkommunene, Dalane og Ryfylke).
Arbeidsgruppe 2 bestod av ansatte ved HST, som så på arbeidsoppgaver internt i
sykehuset og organisering av disse.
Arbeidsgruppene organiserte seg selv, hvor de også bestemte antall
møtetidspunkter. Det ble også gjennomført fellesmøter. Der det var behov ble det
også vurdert forskjellige arbeidsgrupper med egne delprosjekter, som selv kunne
utrede og foreslå løsninger innenfor sitt delområde. Arbeidsgruppene rapporterte
jevnlig til styringsgruppen, som ble ledet av klinikksjef Henning Garsjø ved Kvinneog barneklinikken (HST).
3. Tema
Følgende punkter ble gjennomgått og vurdert:
•
Hvilke oppgaver skal utføres, og hvordan gjennomføres disse:
o
i spesialisthelsetjenesten
o
i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
•
Organisering av barselomsorgen:
o
i spesialisthelsetjenesten
o
i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
•
Pasientforløp og oppgavefordeling, 24/7/365
•
Forslag på tiltak for å få gjennomført overnevnte problemstillinger, samt
fremdriftsplan og gjennomføringsprosjekt.
•
Risikovurdering («ROS-analyse»)
Både spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten skulle forsøke å avklare
tjenestens ansvarsområder, uenigheter og forventninger, samt se på virkemidler for
å få til best mulig tjeneste og pasientflyt. Endelig rapport skulle inneholde forslag til
anbefaling om en faglig forsvarlig og god samordnet barselomsorgstjeneste.

2

4. Sammensetning
a. Styringsgruppe
Klinikksjef Henning Garsjø (leder)
Torill Jacobsen Kind (Irene Aasheim Ivesdal), Sandnes kommune
Marianne Sund, Klepp kommune
Tord Haaland, Stavanger kommune
Janet Monsen (DNJ)
Mette Øfstegaard (NSF)
Janne Brathetland (Klinikkverneombud)
Avdelingssjef Erik Andreas Torkildsen, Avd. kvinneklinikken
Konst. Avdelingsoverlege Maria Wojtasinska, Avd. kvinneklinikken
Avdelingssjef Kari Gjeraldstveit, Barne- og ungdomsklinikken
Lege Magne Berget, medisinskfag. rådgiver Avdeling Barne- og ungdomsklinikken
Avdelingssjef Kari Helene Reinås, Avdeling Barne- og ungdomshabilitering
b. Gruppe 1
Avdelingssjef Erik Andreas Torkildsen (leder)
Avdelingsjordmor Monica Bauer-Nilsen
Praksiskonsulent jordmor Solfrid Halsne
Praksiskonsulent allmennlege Pia Skoglund
Torunn Teigen (Stavanger kommune)
Anne Haukeli (Hjemkommunene)
Tina Brøndum Rosenblad (Dalane)
Irene Asheim Vikesdal (Sandnes kommune)
Kristin Strand Fossdal (Ryfylke)
Aud Torhild Fjellas (Brukerrepresentant)
Tillitsvalgt jordmor Bente Birkeland (NSF)
Verneombud spesialhjelpepleier Grethe A. Nesvåg
Fagutviklingssykepleier Kirsten Engevik
HMS, kvalitet og pasientsikkerhetskoordinator Marianne Løland Vestly,
Kvinneklinikken
c. Gruppe 2
Avdelingsjordmor Anne Gro Mjærum (leder)
Assisterende avdelingsjordmor Synnøve S. Mikalsen
Overlege Annlaug Vatne
Seksjonsoverlege Kjersti Tollaksen
Bioingeniør Brit Ragnhild Erland Gaksas
Tillitsvalgt jordmor Ingeborg Madla (DNJ)
HMS, kvalitet og pasientsikkerhetskoordinator Marianne Løland Vestly
Andre kunne trekkes inn ved behov.

3

d. Referansegruppe
Jordmor Turid Rivrud, Stavanger kommune
Jordmor Katrine B. Johansen, Time kommune
Jordmor Ane Monica Birkeland, Randaberg kommune
Brukerrepresentant Siren M. Lorentzen
Jordmor Elin R. Lægra, Helse Stavanger HF
Spesialhjelpepleier Marianne H. Botnen, Helse Stavanger HF,
Allmennlege Hanne May H. Hetland, Hanadalen legesenter
5. Milepæler
a) 12. mars 2018: Rapport om organisering leveres til styringsgruppen.
b) 14. mars 2018: Rapporten blir presentert i Samhandlingsutvalget.
c) 19. mars 2018: Styringsgruppen bearbeider kommentarer og initierer videre
arbeid med en gjennomføringsrapport.
d) 11. mai 2018: Arbeidsgruppen legger frem gjennomføringsrapporten til
styringsgruppen.
e) 30. mai 2018: Gjennomføringsrapport legges frem for Samhandlingsutvalget.
f) 1. september 2018: Fremlegg av endelig rapport.
6. Avslutning og konklusjon
Arbeidsgruppen kunne selv planlegge sin egen fremdriftsplan, i henhold til milepælene.
Endelig rapport skulle legges frem for Samhandlingsutvalget, for å komme med sine råd
til prosjektet. Målet var å få ferdig endelig rapport innen 1. september 2018, men ble
forsinket. Rapporten ble lagt frem for Samhandlingsutvalget 28. november.

3 Sammendrag
Gjennom Samhandlingsutvalget i HST opptaksområde ble det satt i gang et arbeid for å
vurdere fremtidig barseltjeneste og dets organisering. Bakgrunnen var at kvinner skulle
få en større valgfrihet med å reise hjem tidligere etter fødsel. I tillegg er
Folkehelsearbeid et satsningsområde for helsemyndighetene og sentrale myndigheter,
der de ønsker større oppmerksomhet rundt forebyggende helsearbeid enn det kurative.
Det samme gjelder også svangerskaps- og barselomsorgen.
Det ble nedsatt tverrfaglige arbeidsgrupper med representanter fra HST og kommunene.
Formålet var å se på organisering av barselomsorgen mellom spesialisthelsetjenesten og
den kommunale helse- og omsorgstjenesten, slik at kvinner kunne får en større
valgfrihet om å reise hjem tidlig og hvilket omsorgsnivå hun ønsker skulle ta ansvaret
for oppfølgingen. Tilfredsstillende helsetjenester for hele familien skal legges til grunn.
Kapittel 5
Her beskrives dagens barselomsorg i HST og i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten.
HST har en differensiert barselomsorg etter gitte seleksjonskriterier. Man ønsker på
denne måten å fange opp kvinner og/eller nyfødte med særlige behov, og tilby disse
individuell oppfølging. Oppgaver som utføres ved barselpostene i forhold til kvinnen og
det nyfødte barnet beskrives i dette kapittelet.
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Kommunene i sør-Rogaland er svært forskjellige i geografi, innbyggertall og antall
fødsler. Grovt kan man dele de etter fødselstall i små, mellomstore og store kommuner
Det er store forskjeller i jordmor årsverk (se kapittel 8), men alle kommuner har et godt
utbygd helsestasjonstilbud. Enkelte kommuner må samarbeide med fastlegekontorene
om oppgavene i svangerskap- og barselomsorgen, pga. mangel på nok jordmødre.
I svangerskapsomsorgen legges det stor vekt på levevaner, ammeveiledning, følge
svangerskapets utvikling, fødselsforberedelse og legge grunnlag for utvikling av et godt
samspill mellom barn og foreldre. Oppfølging ved helsestasjon og organisering av
hjemmebesøk i ulike kommuner beskrives i dette kapittelet. Mange oppgaver utføres i
kommunehelsetjenesten som beskrevet i retningslinjene, men det er variasjoner.
Problemstillingene rundt ressursmanglene medfører at både svangerskapsomsorgen og
barselomsorgen varierer.
Kapittel 6
Gjennom ulike nasjonale planer og stortingsmeldinger legges det opp til at brukere skal
ha større valgfrihet mellom tjenester i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale
helse- og omsorgstjenesten. Det er også vedtatt at «utreise fra føde- og barselavdeling
alltid skal tilpasses kvinnen og den nyfødte sine behov, og utreisevurderingen skal alltid
gjøres sammen med kvinnen», samtidig som «Stortinget ber regjeringen styrke den
kommunale jordmortjenesten og vurdere ny finansiering».
I dette kapittelet beskrives ulike løsninger for fremtidens barselomsorg. Det foreslås
ulike tiltak på kort og lang sikt, både for HST og den kommunale helse- og
omsorgstjenesten. En viser også til ulike modeller som er utprøvd i kommuner som
sokner til Haukeland universitetssjukehus.
Tiltak på kort sikt
Ved Helse Stavanger: etablere/utvide barselpoliklinikken, øke fleksibiliteten i forhold til
laboratoriet og barnelegeundersøkelsen, riktig koding, samt forbedret
utskrivingspraksis ved 7G og logistikk ved pasienthotellet.
For kommunehelsetjenesten: Tidlig støttet utskrivelse i form av blant annet forbedret
informasjon og kontaktmuligheter, styrking av kompetansen og utvidet tilbud i forhold
til ammeveiledning (interkommunalt samarbeid), organiseringen av
svangerskapsomsorgen og barselomsorgen, samt fokus på at det utarbeides en skriftlig
plan for barselomsorgen allerede under svangerskapsoppfølgingen.
Tiltak på lang sikt
En av utfordringene til dagens sykehus er mangel på familierom. I det nye sykehuset
som etableres på Ullandhaug planlegges det kun enerom. Det vil gi bedre mulighet til å
tilby et helhetlig familietilbud i barseltiden. I det nye sykehuset bør man også se på
styrking av barselpoliklinikken.
For kommunehelsetjenesten vil det være nødvendig med styrking av tjenesten i årene
som kommer. Samtidig er det viktig å ha fokus på rett bruk av helsepersonell og
opprettelse av interkommunalt samarbeid. Tilbudet i kommunenes barselomsorg må
utvides fra 5 dager til 6 dager, men det er ikke sikkert det blir nødvendig med 24 timers
døgntilbud. Det kan også vurderes andre åpningstider, samt mulighet for å utføre ulike
tester.
Felles utfordringer
Elektronisk samhandling mellom HS og den kommunale helse- og omsorgstjenesten er
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mangelfull. Pågående pilotprosjekter må videreføres og nye muligheter f.eks. bruk av epost, SMS og egne elektroniske bookingsystemer bør forbedres.
Videreutvikling av telemedisin vil forenkle kommunikasjonen mellom bruker og
helsepersonell. Det er viktig at pasientinformasjonen revideres kontinuerlig, både i
sykehuset og i primærhelsetjenesten. Informasjon bør være tilgjengelig på flere språk.
Det bør også utarbeide indikatorer for kvalitet, som f. eks. kan evaluere amming.
Kapittel 7
I dette kapittelet beskrives forslag til ulike pasientforløp. Hjemreisen for kvinnen og den
nyfødte bør være fleksibel. En likeverdig tjeneste, med de samme tjenestene i sykehuset
som i kommunene, vil gi et mer reelt valg for familien.
Det beskrives når de enkelte undersøkelsene er anbefalt å gjennomføres, og forslag på
forløp ut fra hvilken dag kvinnen reiser hjem fra sykehuset og hvilket omsorgsnivå
kvinnen ønsker skal ha ansvaret. Tilbudet ved barselpoliklinikken planlegges videreført.
Kapittel 8
Modeller til å beregne tidsbruk i svangerskaps- og barselomsorgen beskrives i dette
kapittelet. I den kommunale helse- og omsorgstjenesten vil ressursbehovet være ulikt ut
fra fødselstall og geografi. For å kunne si noe om tidsbruk og behovet for jordmor
årsverk har arbeidsgruppen laget en modell som beskriver behovet dersom alle
ressurser utnyttes maksimalt. Da det reelle bildet er mer nyansert enn dette vil tallene
kun være et utgangspunkt for å vurdere behovet i den enkelte kommune.
Det er økt behov for jordmor ressurser. Tilbudet til kvinnen og familien kan styrkes ved
interkommunalt samarbeid og utvidelse av arbeidsuken til å inkludere lørdag og
eventuelt noen helligdager.
God informasjon og oppfølging i svangerskapet, samt en plan for barseltiden, vil gi et
godt grunnlag for et trygt opphold ved barselavdelingene og etter hjemkomst.
Beregninger av behovet for jordmor årsverk til svangerskapsomsorgen i kommunene
basert på normtall presenteres også i dette kapittelet. Dette er en optimistisk beregning,
som vil kunne være realistisk for store og mellomstore kommuner.
Kapittel 9
I de organisatoriske tiltakene som er planlagt innenfor sykehuset er allerede mange
iverksatt og vil bli fulgt opp videre inn i 2019. De oppgavene som skal løses i den enkelte
kommune bør avklares i en egen kommunal strategi- og handlingsplan, som bør kunne
utarbeides i løpet av 2019.
Helse Vest har laget en regional plan for svangerskap-, fødsel- og barselomsorgen. I
2019 vil HST på bakgrunn av denne planen revidere sin lokale plan.
Kapittel 10
Risikovurderingen beskriver ulike risikoområder ved tidlig hjemreise i barselomsorgen,
og tiltak som kan bidra til å redusere risiko.
Kapittel 11
Her presenteres arbeidsgruppens oppsummering og konklusjon av arbeidet. Uavhengig
av om kvinnen og barnet er hjemme eller på sykehus den første perioden av barseltiden,
skal den tilrettelegges slik at den blir forutsigbar og familievennlig. Denne rapporten
legger frem forslag på tiltak på hvordan oppgaver fra retningslinjene skal kunne
gjennomføres i begge omsorgsnivåene.
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4 Stikkordsliste
EPJ
GBS
HST
HF
KKB
ONEWS
SGA
TEOAE
TC

Elektronisk pasientjournal
Gruppe B Streptokokker bakterier
Helse Stavanger HF
Helseforetak
Kvinneklinikken, Haukeland universitetsjukehus
Obstetrical National Early Warning Score
Small for gestational age (vekstretarderte)
Transient Evoked Otoacoustic Emissions (hørselstest)
Transkutane (bilirubinmålinger)

5 Dagens barselomsorg i Helse Stavanger HF og i den kommunale
helse- og omsorgstjenesten
5.1 Samhandling
Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen anbefaler at «oppfølgingen av mor og
barn de første dagene etter fødselen bør skje i et avtalt samarbeid mellom
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgssektoren». Arenaer for
samhandling mellom Helse Stavanger og kommunene er etablert i form av
Samhandlingsutvalget og fagrådene. Ved hjemmefødsler er det ansvarlig jordmor som
må etablere avtaler med sykehuset og den enkelte kommune.
Samhandling av jordmortjenesten er inngått gjennom delavtale 8; «Samarbeidsavtale om
jordmortjenester». Avtalen beskriver blant annet krav til faglig forsvarlighet,
informasjonsutveksling, etablering av samarbeidsarenaer m.m. Kvinneklinikken har i
tillegg faste samarbeidsmøter mellom jordmorledelsen ved sykehuset, jordmortjenesten
og ledende helsesøstre i kommunen. Hospiteringsordninger er etablert for å styrke
faglig kompetanse og fremme forståelse mellom de ulike yrkesgruppene.
Praksiskonsulentordningen er også et tiltak som bidrar til kommunikasjon og
samhandling, der HST har praksiskonsulentstillinger med jordmor og lege. Disse to er
viktig bidragsytere i utarbeidelse av rutiner som omhandler pasientløp til og fra
kommunene, med mer.
Det faglige samarbeidet mellom sykehuset og kommunene fungerer bra. Ved
barselpostene tilbringer friske kvinner og nyfødte inntil 3 dager. Begge vurderes om de
er «ferdigbehandlet» før mor og barn reiser hjem. Kvinnen har vært igjennom
jordmorkontroll, fått kontroll og informasjon om egen helse, fått
ammeveiledning/informasjon om barnets ernæring, stell, etc. Barnet har blitt
kontrollert i forhold til vekt, gulsott- og infeksjonsutvikling, samt tatt nødvendige prøver
som hørselstest og nyfødtscreening. Hvis det er nødvendig med poliklinisk oppfølging av
bilirubin, med tanke på gulsott, kan det utføres ved barselpoliklinikken i ukedagene og
helgene inntil 5. dag etter fødselen.
5.2 Dagens organisering i Helse Stavanger HF
Helse Stavanger HF har en differensiert barselomsorg. Barselkvinnen og den nyfødte
selekteres etter fødselen og overflyttes til en av de to barselpostene 7G eller 7I etter
gitte seleksjonskriterier. Man ønsker på denne måten å fange opp kvinner og/eller
nyfødte med særlige behov, og tilby disse individuell oppfølging. Samtidig er det viktig at
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alle barselkvinner får et tilbud som gjør dem i stand til å mestre egenomsorg og omsorg
for barnet, f.eks. i forhold til amming/ernæring, spedbarnsstell, tilknytning etc.
5.2.1 Oppgaver som utføres ved barselpostene
Kvinnen
Velkomstsamtale
Ved ankomst på barselposten får kvinnene en strukturert samtale, med skriftlig og
muntlig informasjon om oppholdet, hvilke undersøkelser som skal gjøres etc. Under
velkomstsamtalen forsøker en å kartlegge individuelle behov, deriblant tidligere
ammeerfaring.
Ammeveiledning
Helse Stavanger HF er godkjent som «Mor-barn-vennlig» sykehus. Dette medfører at
personalet ved føde- og barselavdelingen arbeider etter Verdens Helseorganisasjons
(WHO) «10 trinn for vellykket amming». En stor del av arbeidet ved barselpostene består
av ammeveiledning, som å legge barnet til i forskjellige stillinger og vise riktig
sugeteknikk. Det er utarbeidet egen «ammesjekkliste» som gjennomgås under
oppholdet, og som foreldrene kan få med seg hvis de ønsker det.
Fellesundervisning
Førstegangsfødende har fellesundervisning 1. dag etter fødselen ved 7I. Hovedvekten av
undervisningen er om amming. Men undervisningen omfatter også generell informasjon
om barnet, kvinnens helse (fysisk/psykisk) og plan for oppfølgingen etter utreise fra
sykehuset.
Jordmorkontroll/samtale
Denne omfatter gjennomgang av kvinnens fødsel, ammesjekkliste, kontroll av livmor,
blødning, evt. fødselsrifter og blodtrykk, samt forberedelse til hjemreise.
Kliniske oppgaver
Det utføres varierte oppgaver som urinkateterisering (egentapping av blæren),
blodtrykks oppfølging, medisinering, oppfølging av blodprøvesvar m.m. Ved barsel 7G
gjøres i tillegg: ONEWS-målinger og intravenøs administrering (antibiotika, blod, væske
o.l.)
Den nyfødte
Barnelegeundersøkelse
Barneundersøkelsen utføres på dagtid ved barselpostene, etter de anbefalingene som er
beskrevet i retningslinjene. Denne skal skje tidligst 6 timer etter fødselen, og innen 2-3
døgn. Barnepleier assisterer legen ved undersøkelsen.
Hørselstest
Alle nyfødte gjennomgår en hørselstest, TEOAE-registrering, mellom 24-72 timer etter
fødselen. Hørselstesten bør ikke utføres det første døgnet da en for tidlig test vil gi høy
andel falske positive tester. Nyfødte som ikke reagerer normalt på hørselstesten
henvises til hørselssentralen ved Øre-nese-hals avdelingen, SUS.
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Nyfødtscreening
Alle nyfødte anbefales og får tilbud om nyfødtscreening for 25 alvorlige medfødte
sykdommer (tidligere kjent som Føllingsprøve). Blodprøven skal tas mellom 48 og 72
timer etter fødselen.
Bilirubinoppfølging
Det anbefales TC (transkutane bilirubinmålinger) av alle nyfødte ved 2. og 3. dag. Noen
av disse følges opp videre med blodprøver. Nyfødte med mørk hud og øst-asiatiske
foreldre får utført rutinemessig bilirubinprøve 24 og 48 timer etter fødselen.
Observasjon infeksjonsutvikling
En del nyfødte skal observeres etter 6, 12 og/eller 24 timer for å oppdage en evt.
infeksjon. Dette gjelder blant annet nyfødte til mødre med langvarig vannavgang, GBS i
urin, usikkerhet om infeksjon i fødselshinnene (amnionitt) etc. Noen av disse nyfødte
skal være innlagt ved barselposten til de er 48 timer gamle.
Blodsukkerkontroll/3-timers stell
For tidlig fødte barn (premature), SGA barn (Small for gestational age), barn av mødre
med diabetes/svangerskapsdiabetes, nyfødte med vekt > 4500 gr og < 2500 gr, skal
følges med blodsukkermålinger. Disse barna har også et måltidsskjema og følges opp
hver 3. time for å sikre at de får tilstrekkelig ernæring.
Sondeernæring
En del premature sondeernæres ved barsel 7G. Mødre til barn som reiser hjem med
sonde undervises i sondeernæring.
Veiledning i stell av nyfødte
Førstegangsfødende undervises i badestell 2. dag etter fødselen.
Barn med spesielle behov
En del barn med spesielle/ekstra behov får oppfølging ved den barselposten der
kvinnen er innlagt, enten barnet er innskrevet på barsel eller nyfødtintensiv. Dette
gjelder blant annet nyfødte med fødselsskader f. eks. i nervene i armhulen (plexus
brachialis), underhudsblødning i hodet (cefalhematom), medfødte misdannelser
(leppe/ganespalte, klumpfot, stramt tungebånd), utvidet nyrebekken, syndromer
og/eller barn av mødre med HIV.
5.3 Dagens organisering av barselomsorgen i kommunehelsetjenesten
Kommunene i sør-Rogaland er svært forskjellige i geografi, innbyggertall og antall
fødsler. Grovt kan man dele de etter fødselstall i små, mellomstore og store kommuner
(sistnevnte Sandnes og Stavanger). Det er store forskjeller i jordmor årsverk (se kapittel
8), men alle kommuner har et godt utbygd helsestasjonstilbud.
Når det gjelder åpningstider er tilbudet fra kommunene til barselkvinnene kun på
ukedager, ikke i helger eller ved høytider.
Kvinner velger om hun ønsker å gå til jordmor og/eller fastlege. Enkelte kommuner må
samarbeide med fastlegekontorene om oppgavene i svangerskap- og barselomsorgen,
pga. mangel av nok jordmødre. Noen jordmødre i mindre kommuner informerer
helsestasjonen om eventuelle termindatoer på forhånd. I små kommuner er det enklere
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å ha oversikt, og mange kvinner sender selv melding til jordmor i kommunen når de har
født.
Problemstillingene rundt ressursmanglene medfører at både svangerskapsomsorgen og
barselomsorgen varierer. Noen kommuner tilbyr ikke jordmortjenester da stillinger er
ubesatt, mens andre kjøper inn tjenester fra det private markedet eller andre
kommuner. Noen kvinner får tilbud om ettersamtale med jordmor på helsestasjonen,
mens andre kun tilbyr ettersamtale til kvinner som har en traumatisk fødselsopplevelse.
I svangerskapsomsorgen legges det stor vekt på levevaner, ammeveiledning, følge
svangerskapets utvikling, fødselsforberedelse og legge grunnlag for utvikling av et godt
samspill mellom barn og foreldre. Seks av kommunene i regionen er sertifisert som
«ammekyndig helsestasjon». Kommunene tilbyr utvidet oppfølging ved behov. Dette kan
være samtale om psykisk helse eller kvinner/familier med rusrelaterte problem.
Sykehuset sender ut fødselsepikrise om fødselen/barseloppholdet med ordinær post
når kvinnen skrives ut fra barselavdelingen, men det er utfordrende å bruke et slikt
papirsystem når postgangen bruker lang tid og med sjeldnere utleveringer.
I flere tilfeller blir det gitt muntlig informasjon via telefon.
Oppfølging ved helsestasjonen
Barnet får oppfølging ved sin helsestasjon. Det avtales individuelt om tidspunktet.
Konsultasjonene varer vanligvis 30-60 minutter.
Hjemmebesøk og utfordringer
Helsestasjonene tar kontakt med familien senest 48 timer etter at de har mottatt
melding om fødsel. De kommunene som tilbyr hjemmebesøk av jordmor skjer vanligvis i
løpet av 2-5 dager etter hjemkomst, avhengig av kapasitet og helg/høytider.
Kommunene får til sjeldent hjemmebesøk innen 48 timer, og det er et fåtall kvinner som
får hjemmebesøk 1-3 dager etter hjemreisen. En kommune tilbyr oppfølging av jordmor
på helsestasjonen 1-2 dager etter hjemkomst for å spare reisetiden. Enkelte kommuner
har jordmorstillinger, men har problemer med rekrutering. Hjemmebesøk av
helsesøster tilstrebes i løpet av 7-10 dag etter fødsel. Hensikten med hjemmebesøket er
å bli kjent med familien i eget miljø. Det legges vekt på at familien møtes ut fra egne
behov. Jordmor/helsesøster observerer, veier og gir ammeveiledning. I tillegg vurderer
samspill/tilknytting, foreldrerollen, forebygging av vold/overgrep og mors og fars
fysiske/psykiske helse. Mor og far får også informasjon om helsestasjonstilbudet, samt
tilbud om «drop-in» veiing.
Hjemmebesøk og prosjekter
Det pågår et prosjekt i Time kommune, der man ser på muligheten for å kunne tilby
hjemmebesøk av jordmor innen 48 timer etter hjemkomst (i perioden mandag til
fredag). Det gjøres også andre forsøk på alternative organisatoriske forhold som kurs,
der én kommune har kurs om «God start: Foreldrerolle og parforhold» (dette kurset er
et tilbud til førstegangsfødende, men ikke alle ønsker å delta)
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5.3.1 Oppgaver som utføres i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
Mange oppgaver utføres i kommunehelsetjenesten som beskrevet i retningslinjene, men
det er variasjoner. Eksempelvis er det noen kommuner som utfører nyfødtscreening
(Sandnes og Strand), mens andre ikke utfører denne prøven, eller andre typer av
blodprøver.
Oppgaver som tilbys av jordmødre og helsesøstre:
• Telefon til familien innen 48 timer etter mottatt fødselsepikrise
• Ammeobservasjon\veiledning
• Gjennomgang og samtale om fødselsopplevelsen
• Psykisk helse, barseltårer, barseldepresjon, tilknytning/samspill
• Vektkontroll av barn
• Dele ut diverse informasjonsmateriell
• Observere hud\navle\våkenhet hos barnet
• Diskutere plager hos mor, som forstoppelse, hemoroider, suturer og
undersøkelse av livmoren
• Tilbud om vektkontroll/måling av hodeomkrets 7.-10. dag etter fødselen
• Tilbud om hjemmebesøk av helsesøster innen 7-10 dager etter fødselen
• Dekningsgraden for de fleste kommuner er god
• Tilbud om deltagelse i barselgruppe
• Gruppetilbud når barnet er 4 uker
• Konsultasjon med helsesøster og lege ved 6 uker og målrettet vaksinasjonstilbud
• Flere kommuner har også daglig åpen tid for kontakt uten avtale, «drop-in»
Fastlegene foretar hovedsakelig oppfølgingskontroller etter seks uker. Hvis det er
forhold som trenger tettere oppfølging, beskrevet fra sykehuset, vil kvinnen og barnet få
time hos fastlegen tidligere.

6 Fremtidens barselomsorg
6.1 Innledning
Gjennom nasjonal helse- og sykehusplan legges det til grunn at brukere skal ha
medvirkning, og at tjenestene er tilpasset brukerne. Det legges opp til større valgfrihet
for kvinnene mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse og
omsorgstjenesten. I en nylig stortingsmelding ble det også vedtatt at «utreise fra føde- og
barselavdeling alltid skal tilpasses kvinnen og den nyfødte sine behov, og
utreisevurderingen skal alltid gjøres sammen med kvinnen», samtidig som «Stortinget ber
regjeringen styrke den kommunale jordmortjenesten og vurdere ny finansiering».
Nasjonal helse- og sykehusplan beskriver tydeligere oppgavefordeling og tjenester
utenfor sykehusene, der pasientene skal delta aktivt i beslutninger om egen behandling,
samt utvikling av helsetjenesten. Helsetjenesten må ha åpningstider som passer med
folks hverdag og arbeidsliv. I tråd med dette har det blitt gitt økende bevillinger til
kommunehelsetjenesten gjennom de to siste statsbudsjettene (i form av frie midler for
barn og ungdom 0-20 år i helse- og skoletjenesten).
I retningslinjen for barselomsorgen er det beskrevet at «det enkelte sykehus har en
lovpålagt plikt til å yte pasientbehandling, herunder plikten til å gi barselkvinnen
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og nyfødte forsvarlig helsehjelp inntil disse kan utskrives. En annen oppgave er opplæring
av pasienter og pårørende». Retningslinjene beskriver også at «kommunen har plikt til å
tilby blant annet svangerskaps- og barselomsorgstjenester, helsestasjonstjeneste og
fastlegeordning» (dette er også nedfelt i forskriften om helsestasjon- og
skolehelsetjenesten).
Både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjeneste skal utarbeide
samarbeidsavtaler der man skal komme frem til hvordan anbefalinger, tverrfaglig
samarbeid, og utvikling av desentralisert og differensiert svangerskap-, fødsel- og
barselomsorg beskrives.
For kvinner som ønsker tidlig hjemreise er det i dag laget flere modeller som har vært
under utprøving. Et eksempel er «JordmorHeim» i kommunene Fjell, Sund og Øygarden.
Der får kvinnen og barnet oppfølging med hjemmebesøk av kommunejordmor. I
kommunene Os og Askøy er det opprettet «Nærjordmorsenter» ved helsestasjon.
Kommunejordmødrene tar blodprøve til nyfødtscreening, utfører hørselstester,
vektkontroll og eventuell blodprøve for Bilirubin. Kommunejordmor i enkelte andre
kommuner tilbyr oppfølging, men mangler utstyr for hørselstest og blodprøvetaking.
Barselomsorgen kan organiseres på ulike måter i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten, og det er naturlig at ulik løsninger inngår i utarbeidelse av strategiog handlingsplaner.
6.2 Erfaring fra studiebesøk til Fjell kommune
En gruppe (jordmødre og helsesøstre) fra SUS og kommunene reiste på studiebesøk til
Fjell kommune i 2016 for å høre om erfaringer fra desentralisert barselomsorg.
Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssjukehus (KKB) skriver ut barselkvinner til
flere ulike oppfølgingstilbud. Vanlig oppholdstid på barsel ved KKB er mellom 1-2 døgn,
og 3-(4) døgn ved ukomplisert keisersnitt. KKB har barselpoliklinikk, samt tilbud om
utsending av jordmor til hjemmebesøk til kvinner som reiser hjem innen 24 timer. De
største kommunene er med i prosjekter hvor kommunene har barseloppfølging. Friske
kvinner med bosted i kommuner med lang reisevei, blir ved barselavdelingen til
Nyfødtscreening og hørselstest er tatt, og avtaler selv vektkontroll hos jordmor eller
helsesøster i hjemkommunen.
«JordmorHeim» i Fjell, Sund og Øygarden har vært et samhandlingsprosjekt. Mor og
barn som reiser tidlig hjem etter fødselen, får barselomsorg av jordmødre fra
kommunehelsetjenesten. Målet er en rolig og trygg start for den nye familien,
kontinuitet i svangerskaps- og barselomsorgen og overføring til helsesøster. De fleste får
tilbudet, utenom premature (før uke 37), Vekt <2800g og >5000g, akutte keisersnitt,
tvillinger/flerlinger, blødning etter fødsel på mer enn 1000ml, eller andre forhold som
tilsier lengre opphold ved sykehuset.
Jordmor tar kontakt første arbeidsdag etter at kvinnen har kommet hjem. Det er også en
vakttelefon mandag-lørdag (lørdag 10-15.30). I starten av prosjektet var det
vaktordning på kveld, men dette var avsluttet p.ga liten respons/behov. Oppstår det
problemer utenom (søndag og høytider) kan de ringe barseltelefonen ved KKB.
«JordmorHeim» tilbyr ammehjelp hjemme eller ambulant kontroll ved jordmorbasen.
De tilbyr også nødvendig oppfølging av mor og barn i barseltid med bl.a.
nyfødtscreening, TC-måling, ernæring og rettledning til foreldre i stell av spedbarn og
barseloppfølging av kvinnen + samtale etter fødsel. Konsultasjonen for
førstegangsfødende (som har reist innen 24 t) kan ta fra 1,5-3 timer. Gjennomsnitt 2,5
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konsultasjoner med jordmor. Videre oppfølging av helsesøster 5-7 dager etter fødsel.
Tilbakemeldingen fra kvinnene er gode.
I Fjell kommune var det 30 % som reiste innen 24 timer. I Sund kommune var det 52 %
(mindre kommune og der 70 % hadde gått til jordmor i svangerskapet.).
I utgangspunktet skulle «JordmorHeim» være for de som reiste innen 24 timer, men
tilbudet ble utvidet pga. at det var få som ville være med i starten.
Utfordringer for KKB har vært at det var flere ulike «pasientløp» i forhold til den enkelte
kommune kvinnene skrives ut til.
6.3 Tiltak på kort sikt
6.3.1 Helse Stavanger
I 2019 bør HST starte opp utarbeidelsen av den lokale planen for svangerskap-, fødselog barselomsorgen, som en videreføring etter at Helse Vest godkjente sin regionale plan
for svangerskap-, fødsel- og barselomsorgen.
Andre tiltak:
• Etablere/utvide barselpoliklinikk ved KK (lokaler i 7 etg. sydbygget). Behovet for
personell vil måtte vurderes etter etterspørselen. Åpningstid vil hovedsakelig være
dagtid og i helg.
o Jordmorkontroll
o Ammeveiledning
o Vektkontroll av nyfødte
o Bilirubinoppfølging
o Nyfødtscreening
•

Fleksibilitet laboratoriet
o Legge til rette for at blodprøver kan tas i forbindelse med poliklinisk kontroll,
utenom de faste rundetidene.
o Nyfødtscreening bør også kunne tas etter kl.12. Dette for å unngå unødvendig
forlenget barselopphold.

•

Barnelegekontroll
o Fleksibel barnelegekontroll for å unngå unødvendig forlenget barselopphold.
Barnelegekontrollen bør kunne utføres hele døgnet. Nyere anbefalinger
beskriver undersøkelser innen 3 døgn.
o Gjennomføres av erfarne barneleger for å unngå unødvendig forlenget
barselopphold.

•

Riktig koding
o Rett statistikk er viktig for oppfølging og kvalitetskontroll. Helsepersonell må
veiledes i rett kodepraksis.
o Kodeverket tilgjengelig, ikke kun kortversjon av ICD-10.

•

Utskrivingspraksis
o I de tilfellene der den nyfødte kan skrives ut fra sykehuset, men kvinnen har
én eller flere tilstand(er) som krever fortsatt innleggelse, kan den nyfødte
registres som frisk ledsager til mor. Det vil gi mer riktig oppholds statistikk.
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o Bruk av erfarne leger ved Kvinneklinikken vil kunne sikre god oppfølging og
skrive ut ferdig behandlet kvinner, uten at det blir unødvendige lange
opphold.
o Oppdatere informasjon om hvor kvinnen kan får hjelp etter at hun har reist
hjem. Kontaktinformasjon til jordmor/helsestasjon, evt. legevakt og
Kvinneklinikken
•

Logistikk pasienthotellet
o Mulighet for rengjøring av pasientrom etter kl.15 (ved behov for sen utsjekk)

6.3.2 Kommunehelsetjenesten
Foreslåtte tiltak på kort sikt for å bedre dagens tilbud til kvinnen, barnet og hennes
partner, er følgende:
•

Kort skriftlig informasjon om valg av omsorgsnivå i svangerskapet og
barselomsorgen til kvinnen og hennes partner. Forbedret kontaktmuligheter
mellom jordmor/helsestasjon og sykehuset, som med fast tilbud om en
hjelpetelefon. Det kan gis råd per telefon, for å bedre oppfølgingen og unngå
unødvendige innleggelser. Dette kan inngå i tidlig støttet utskrivelse.

•

Utstyr til prøvetakning av blodprøver og hørselstestapparater, til å utføre
hørseltesting, som krever enkel opplæring i å gjennomføre.

•

Ammeveiledning:
o Styrke kompetansen innfor ammeveiledning. Det finnes gode nasjonale
kurs, som tilbyr etterutdanning til alle typer av helsepersonell.
o Tilbud om ammeveiledning er noe som også bør kunne tilbys gjennom
legevakt eller andre kommunale ordninger. Utdanning og bruk av
kvalifisert helsepersonell er viktig, samt at det vurderes
oppgaveglidninger mellom faggrupper.

•

Interkommunalt samarbeid:
Interkommunalt samarbeid kan styrkes i de kommunene som har få
barselkvinner. F.eks. kan man knytte jordmor/helsesøster til de kommunale
legevaktene i kveld og helg/høytider (ikke nødvendigvis på natt da det
sannsynligvis ikke er nødvendig med døgnkontinuerlig tilbud). Det er også mulig
å opprette telefonvakt i regi av helsestasjon (stasjonært tilknyttet til legevakten
av hensyn til personalets sikkerhet).

•

Organiseringen av svangerskapsomsorgen og barselomsorgen bør ses på i en
sammenheng, spesielt med tanke på gjennomgang av antall kontroller i
svangerskapet. Nye anbefalinger i svangerskapet er 8 kontroller, som inkluderer
rutineultralyd i spesialisthelsetjenesten.
Samtidig bør det fokuseres på at det utarbeides en skriftlig plan for
barselomsorgen allerede under svangerskapsoppfølgingen. Det vil være viktig for
kvinnene å ha en plan på forhånd slik at man allerede før fødsel vet hvordan man
skal får hjelp og støtte etter utskrivelse fra sykehuset.
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6.4 Tiltak på lang sikt
6.4.1 Helse Stavanger
En av utfordringene til dagens sykehus er mangel på familierom. Ved barselpost 7G er
det stort sett tomanns rom, mens barselhotellet 7I ikke kan tilby dobbeltrom til alle. I
det nye sykehuset som etableres på Ullandhaug planlegges det kun enerom. Det vil gi
bedre mulighet til å tilby et helhetlig familietilbud i barseltiden. I det nye sykehuset bør
man også se på styrking av barselpoliklinikken, med bedre romforhold og tettere
tilknytting til mottaket og poliklinikkene i Kvinneklinikken.
For å bedre rekruteringen til jordmortjenestene bør det satses på en ny
jordmorutdanning ved Universitetet i Stavanger. Nylig har UiS vedtatt at det første
kullet med jordmorstudenter vil bli tatt opp høsten 2019.
6.4.2 Kommunehelsetjenesten
Kommunene i sør-Rogaland har frem til nå hatt ulik organisering og ulikt tilbud til
kvinner og barn i barseltiden. Det vil være nødvendig med styrking av tjenesten i årene
som kommer. Samtidig er det viktig å ha fokus på rett bruk av helsepersonell og
opprettelse av interkommunalt samarbeid.
I retningslinjene for barselomsorgen skal førstegangsfødende kvinner får besøk av
jordmor 1-2 døgn etter hjemkomst, mens flergangsfødende inntil 3. døgn etter
hjemkomst. Det må være et mål for kommunene å få dette på plass.
Åpningstid:
Større kommuner har i dag tilbud om oppfølging 5 dager i uken, mens mindre
kommuner kun har enkeltdager. Tilbudet i kommunenes barselomsorg må utvides.
-

Arbeidsgruppen forslår at tilbudet i kommunene utvides fra 5 til 6 dager
pr uke, dvs. inkludert lørdag. Arbeidsgruppen har grunn til å tro at det
ikke er nødvendig med bemanning hele døgnet, men at det utarbeides
beredskapsløsning i helgene. Flere løsninger vil kunne være aktuelle, som
interkommunalt samarbeid, tilknyttet legevakt o.l. Beredskap må også
innebære høytider.

-

Etter vanlig arbeidstid bør det utarbeides alternative kontaktpunkter, som
barselpoliklinikk, legevakt, telefonrådgiving, internett og/eller
videomøter. Tidlig støttet utskrivelse er et stikkord i dette, som vil gi økt
trygghet til foreldrene.

Fastlege
De fleste kvinner som får barn, er pasienter på listen til en fastlege. Det nyfødte barnet
føres opp på den samme listen som moren. Fastlegen har ansvar for henne og skal være
tilgjengelig, og på dagtid kan kvinnen kontakte fastlegen for nødvendige
allmennlegetjenester, også når det gjelder øyeblikkelig hjelp. Fastlegen samarbeider
dessuten ved behov med de øvrige tjenestene i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten, for eksempel helsestasjonen. I dag utfører de fleste fastlegene en
samtale med mor etter fødsel, 6-8 uker etter fødselen. Barselkvinner med særlig
oppfølgingsbehov hos fastlege kan være de som har fått påvist lavt hemoglobinnivå /
anemi, høyt blodtrykk eller svangerskapsdiabetes, eller kvinner som bruker legemidler
som antibiotika ved en infeksjon eller oppfølging av en depresjon. Ved akutt oppståtte
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hendelser i tiden etter fødselen vil kvinner kunne ta kontakt med fastlegen, eller
helsestasjonen/sykehuset, litt uavhengig av tilgjengelighet, geografiske forhold,
konkrete helseproblemer og avtaler mellom pasienten og legen. For kvinner og familier i
sårbare og utsatte situasjoner er fastlegen en viktig koordinator. Fastlegen kjenner også
til mulig risiko for barnet der en av eller begge foreldrene har fysiske, psykiske eller
sosiale forhold som kan påvirke barnets utvikling i negativ retning. For familiene er
fastlegen viktig som koordinator av det tverrfaglige tilbudet.
Utover dette bør det avklares om legekontorer kan bidra med å løse oppgavene som er
beskrevet i barselretningslinjene, f. eks. hørselstester, nyfødtscreening, psykososial
oppfølging o.l. Mange legekontor har mye godt utstyr, og har tett samarbeid med både
helsestasjonene og legevaktene.
Personell
Vurdere oppgaveglidning, f.eks. benytte helsefagarbeidere med videreutdanning innen
spedbarns pleie og amming. Sykehuset har allerede god erfaring med dette, og det finnes
kurs i ammeveiledning som er åpne for flere typer helsepersonell. Generelt bør all
organisering av en behandling- og oppfølgingstjeneste innbefatte hvordan forskjellige
helsepersonellgrupper kan brukes, og hvordan man kan utnytte tverrfaglig samarbeide
på best mulig måte.
Ammeveiledning
Det er viktig at det finnes et godt og sikker system som sikrer at kvinner får et tilbud om
råd og veiledning i amming. Rådgiving bør være 24/7, men kan organiseres på flere
måter. Først og fremst må det satses på ammekyndige helsestasjoner, og det bør være
mulighet for personlig kontakt fra mandag til lørdag. Det kan utvikles samarbeid mellom
helsestasjoner i regionen, gjerne mellom nabokommuner. Det er også mulig å opprette
tilbud tilknyttet legevakt. Tidligere erfaringer har vist at det ikke nødvendigvis trenger
et døgntilbud for personlig kontakt, men at kvinner kan ringe lokalt eller til sykehuset
utenom de vanlige åpningstidene.
Tester:
Ettersom enkelte kommuner allerede i dag utfører prøver, som nyfødtscreening, er det
ikke noe i veien for at alle kommuner kan gjøre det samme. Blodprøver utføres i alle
omsorgsnivåer, av de fleste helsepersonellgrupper. Blodprøvetaking i svangerskap- og
barselomsorgen trenger ikke være annerledes enn andre deler av helsetjenestene. De
fleste analyser kan utføres ved Stavanger universitetssjukehus. Nyfødtscreening sendes
til Oslo universitetssykehus Avd. Rikshospitalet for analyse, og svaret sendes til
sykehuset som ansvarlig i oppfølgingen.
6.5 Felles utfordringer
Elektronisk samhandling mellom HST og kommunehelsetjenesten
Elektronisk kommunikasjon, med alle relevante opplysninger, må være selvsagt for en
sømløs helsetjeneste når brukeren har behov for tjenester på ulike nivå. Elektronisk
samhandling med den kommunale helse- og omsorgstjenesten er i dag mangelfull.
Dagens system med utsending av fødselsepikrise og epikriser via vanlig postgang gir
forsinket kommunikasjon mellom sykehuset og kommunene. Mellom sykehuset og
fastleger eksisterer det i dag gode elektroniske løsninger. Det er pågående
pilotprosjekter på dette som ledes av Helse Vest IKT, som må videreføres og som vil
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være essensielt for rask samhandling. Utover dette bør det også bli forbedringer (og
lovlig) i bruk av e-post, SMS og egne elektroniske bookingsystemer.
Alternative kommunikasjonsmidler vil fortsatt være fax og telefon, som supplerende
kommunikasjonsmidler.
Telemedisin
Telefon er hyppig brukt som kommunikasjonsmiddel mellom helsepersonell og familien.
Dette vil fortsatt være aktuelt mot sykehuset og kommunene. Samtidig må man se på
nye IKT løsninger, som innebærer både lyd og bilde. Eksempelvis Skype™ kan forenkle
kommunikasjonen, slik at brukere ikke trenger å komme inn til sykehuset,
helsestasjonen, legevakten eller annet. Slike pilotprosjekter er allerede i gang mellom
sykehuset og kommunene.
Pasientinformasjon
Det er viktig at pasientinformasjonen revideres kontinuerlig, både i sykehuset og i den
kommunale helse- og omsorgstjenesten. Informasjon bør være tilgjengelig på flere
språk.
Det bør også utarbeides korte sjekklister, som kan omhandle viktige punkter som
kvinnen og familien må huske på i barseltiden. En slik sjekkliste kan også sendes med
kvinnen, hvis det er ønskelig
Kvalitetskontroll
Evalueringer av alle helsetjenester er viktig. Dette inkluderer også barseloppfølgingen.
Det anbefales at det utvikles kvalitetsindikatorer, f. eks innen amming og
barseloppfølging, som en del av evalueringsarbeidet.

7 Pasientforløp
7.1 Oppfølging av mor og barn i barsel
Hjemreisen for kvinnen og den nyfødte bør være fleksibel. En likeverdig tjeneste, med
de samme tjenestene i sykehuset som i kommunene, vil gi et mer reelt valg for familien.
Under svangerskapsoppfølgingen bør det utarbeides en plan for barseltiden mellom
jordmor/fastlegen og kvinnen, som sendes til sykehuset sammen med innskrivingen
(innsendelse blir mulig elektronisk i 2019). Utformingen av et skjema for en slik plan
kan gjøres i samarbeid mellom sykehuset og kommunene, men bør inneholde bl.a.
ønsker til foreldrene og hvilket tilbud som kommunen kan gi. Etter fødsel vil foreldrene
og sykehuset komme frem til en endelig plan, der konklusjonen blir en del av
fødselsepikrisen. Tilbud i kommunene vil kunne variere i forhold til jordmor,
helsestasjon, legevakt o.l. slik at tidlig hjemreise differensieres.
Etter fødselen vil kvinnen være innlagt fødeavdelingen i minst 2 timer, deretter
overflyttes hun til barselhotellet 7I eller barselpost 7G. Overføring skjer etter standard
rutiner, med bl.a. velkomstsamtale av jordmor. Barnelegeundersøkelsen vil
hovedsakelig være på dagtid ved barselpostene, som oftest neste dag. Oppfølging avtales
enten ved sykehuset og barselpoliklinikken, eller i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten ved helsestasjonen. Kvinnens ønske bør være førende for hvor hun
ønsker å ha oppfølgingen, og tidspunktet for hjemreise bør endelig avklares med
helsepersonellet ved sykehuset.
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Ved hjemreise på X-dag (direkte fra fødeavdelingen og under 24 timer) er det forsvarlig
å være hjemme, med barseloppfølging derfra. Barnelegeundersøkelsen vil kunne
gjennomføres etter 6 timer. Det er også ønskelig med en normal oksygen metning ved
hjemreise før 24 timer (normal SaO2). Barnelege ved sykehuset er tilgjengelig for
konsultasjon hele døgnet.
Oppgavene etter de faglige barselretningslinjene kan gjennomføres både i kommunene
og sykehuset. Det er viktig at det lages gode rutiner for oppfølging av gulsott, i tett
samarbeid med sykehuset. Nyfødtscreeningen følges opp av spesialisthelsetjenesten,
men prøvene kan tas ute i kommunene.
Det er viktig at familien har enkel tilgang til god og oppdatert informasjon, spesielt via
internett. For kvinnen er det spesialt viktig at hun vet hvor hun kan få hjelp i sin
kommune. Kommunen er også avhengig av sikker og rask informasjon om oppholdet
ved sykehuset, i form av en elektronisk fødselsepikrise. Familien kan også få med se
sjekklister.
Etter planlagte hjemmefødsler er det viktig at ansvarlig jordmor har tett dialog med
helsestasjonen om oppfølging, og at nødvendig informasjon blir overført så raskt som
mulig.

7.2 Pasientforløp
I 7.2.1 beskrives når de enkelte undersøkelsene er anbefalt å gjennomføres. Noen prøver
må også gjentas. I 7.2.2-7.2.4 beskrives forslag på forløp ut fra hvilken dag kvinnen
reiser hjem fra sykehuset og hvilket omsorgsnivå kvinnen ønsker skal ha ansvaret. Hvis
kvinnen ønsker at kommunene skal ha ansvaret, følger man anbefalingene som ligger til
høyre under «kommunen».
7.2.1 Undersøkelser
I tabellen er det angitt tidspunkter for de vanligste anbefalte undersøkelsene, og det
forutsettes at de faglige barselretningslinjene er kjent.
Dag
X1)
1
2
3
Undersøkelser • 2 timers
• Barnelege• Hørselstest
• Nyfødtscreening
observasjon
undersøkelse • Nyfødtscreening
• vurdering av
ved
• vurdering av • vurdering av gulsott
gulsott
fødeavdelingen
gulsott
(TC/bilirubinblod(TC/bilirubin blod• Barnelege(TC/bilirubin
prøve)
prøve)
undersøkelse,
-blodprøve)
• Evt.
• Evt.
ved behov
bilydundersøkelse
bilydundersøkelse
• Oksygenav hjertet
av hjertet
metning ved
tidlig hjemreise
(saturasjon av
O2 – SaO2)
1) X-dag er samme dag som fødselen, dvs. dag 0.
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7.2.2 Foreslåtte forløp – dag X
Kvinnen bør etter avtale følges opp ved sykehuset eller i kommunen sin. Hvis kvinnen
ønsker å reise hjem samme dag som hun har født (dag X) er det anbefalt at hun blir ved
sykehuset i minst 6 timer. Deretter kan det avtales oppfølging enten ved
barselpoliklinikken, eller i sin kommune, som f. eks foreslått her:
Stavanger universitetssjukehus
•
•
•

•
•
•

Kommunen

Barnelegeundersøkelse (>6t) og
• Barnelegeundersøkelse (>6t) og
oksygenmetning etter 2 timer
oksygenmetning etter 2 timer
(saturasjon O2)
(saturasjon O2) ved sykehuset.
Det gis ut muntlig/skriftlig
• Det gis ut muntlig/skriftlig
informasjon om kvinnens og
informasjon om kvinnens og
barnets helse.
barnets helse.
Kvinnen får tilbud om kontroll ved • Jordmor utfører hjemmebesøk
barselpoliklinikken 2-3 dager etter
innen 24-72 t etter utskrivelsen,
fødselen, der det vil bli utført:
der det vil bli utført:
o jordmorkontroll
o jordmorkontroll
o ammeveiledning
o ammeveiledning
o vurdering av gulsott
o vektkontroll
o vektkontroll
• Undersøkelser:
o hørselstest2)
o Hørselstest
Nyfødtscreening tas poliklinisk3)
o Nyfødtscreening
o Gulsott
Kvinnen tar kontakt med
• Fødselsepikrise sendes elektronisk
barselposten ved spørsmål om
barnets og/eller egen helse.
til helsestasjonen i kommunen
Fødselsepikrise sendes elektronisk • Kvinnen tar kontakt med
til jordmor i kommunen etter endt
fastlege/jordmor ved spørsmål om
oppfølging.
egen helse

2) hvis barnets alder er <24 timer kan barnet henvises til hørselssentralen
3) Nyfødtscreening tas poliklinisk ved avdeling for medisinsk biokjemi.
a. Mandag til fredag – poliklinisk laboratorium
i. alternativt under laboratorierunder kl. 12
b. Lørdag og søndag – ved 7I/7G
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7.2.3 Foreslåtte forløp – dag 1
Hvis kvinnen ønsker å reise dagen etter fødselen utarbeides det en endelig
oppfølgingsplan, basert på avtalen mellom kvinnen og helsestasjonen. Kvinnen følges
opp enten ved barselpoliklinikken, eller i sin kommune:
•
•

•
•

•
•
•

Stavanger universitetssjukehus
Barnelegeundersøkelsen
gjennomføres.
Kvinnen har jordmorsamtale/
ammeveiledning ved barselposten
o hørselstest tas hvis barnets
alder er > 24 timer2)
Vurdere gulsott (TC/bilirubin
blodprøve)
Kvinnen tar kontakt med
helsestasjon for:
o Ammeveiledning
o Vektkontroll
Nyfødtscreening tas poliklinisk3)
Kvinnen tar kontakt med jordmor
eller fastlege om egen helse.
Fødselsepikrise sendes elektronisk
til helsestasjonen i kommunen etter
endt oppfølging

•

•

•
•

Kommunen
Jordmor utfører hjemmebesøk
innen 24-72 t etter utskrivelsen, der
det vil bli utført:
o jordmorkontroll
o ammeveiledning
o vektkontroll
Undersøkelser:
o Hørselstest
o Nyfødtscreening
o Gulsott
Kvinnen tar kontakt med
fastlege/jordmor ved spørsmål om
egen helse.
Fødselsepikrise sendes elektronisk
til helsestasjonen i kommunen

2) hvis barnets alder er <24 timer henvises barnet til hørselssentralen
3) Nyfødtscreening tas poliklinisk ved avdeling for medisinsk biokjemi.
a. Mandag til fredag – poliklinisk laboratorium
i. alternativt under laboratorierunder kl. 12
b. Lørdag og søndag – ved 7I/7G
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7.2.4 Foreslåtte forløp – dag 2 eller 3
Hvis kvinnen ønsker å reise 2 eller 3 dager etter fødselen, utarbeides det en endelig
oppfølgingsplan basert på avtalen mellom kvinnen og helsestasjonen. Kvinnen følges
opp enten ved barselpoliklinikken, eller i sin kommune:
•
•
•

•

•
•
4)

Stavanger universitetssjukehus
Barnelegeundersøkelse
gjennomføres.
Kvinnen har
jordmorsamtale/ammeveiledning
ved barselposten
Kontroller ved barselposten4):
o hørselstest
o nyfødtscreening
o vektkontroll
o vurdering av gulsott
(TC/bilirubin blodprøve)
Kvinnen tar kontakt med
helsestasjonen første virkedag etter
hjemreise.
o spesielt hvis det er ønskelig
med vektkontroll,
ammeveiledning o.l.
Kvinnen tar kontakt med jordmor
eller fastlege om egen helse.
Fødselsepikrise sendes elektronisk
til helsestasjonen i kommunen etter
endt oppfølging

•

•

•
•

Kommunen
Kvinnen tar kontakt med
Jordmortjenesten /helsestasjonen
første virkedag etter hjemreise for å
avtale hjemmebesøk, 24-72 t.
Kontroller kan utføres ved
hjemmebesøk eller på
helsestasjonen:
o ammeveiledning
o vektkontroll
o gulsott
Kvinnen tar kontakt med
fastlege/jordmor ved spørsmål om
egen helse.
Fødselsepikrise sendes elektronisk til
helsestasjonen i kommunen

Nyfødtscreening tas poliklinisk ved avdeling for medisinsk biokjemi.
a. Mandag til fredag – poliklinisk laboratorium
i. alternativt under laboratorierunder kl. 12
b. Lørdag og søndag – ved 7I/7G
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7.3 Barselpoliklinikk
Ved barselhotellet 7I er det i dag poliklinisk drift, som planlegges videreført.
Følgende plan legges til grunn for driften av denne:
• Det defineres egen timebok i EPJ-systemet DIPS.
• Første time er kl. 9, og utover. Konsultasjonstid kan variere etter behov.
• Lokalisasjon:
o Mandag til fredag ved poliklinisk rom i 7 etg. (direkte adkomst fra heisen
og hovedinngangen i sydbygget).
o Lørdag og søndag ved barselhotellet 7I
• Bemanning:
o Det legges opp til bemanning fra 7I, med barnepleiere og jordmødre.
Barselhotellet bemanner fleksibelt etter behov.
• Kontroller:
o De fleste kontroller vil bli utført ved barselpoliklinikken, som TC/bilirubin
blodprøver, kontroller, vekt, ammeveiledning, hørselstest o.l.
• Nyfødtscreening tas poliklinisk ved avdeling for medisinsk biokjemi
o Mandag til fredag – poliklinisk laboratorium
§ alternativt under laboratorierunder kl. 12
o Lørdag og søndag – ved 7I/7G.

8 Ressurser
8.1 Forslag til beregnet tidsbruk i svangerskaps- og barselomsorgen
I løpet av svangerskapet anbefaler «Nasjonal faglig retningslinje for
svangerskapsomsorgen» 7 konsultasjoner hos jordmor eller fastlege, samt 1
konsultasjon i forbindelse med rutineultralyd i uke 17 – 19.
Den gravide kan selv velge hvor hun ønsker oppfølging i svangerskapet.
For å kunne si noe om tidsbruk og behovet for jordmor årsverk har arbeidsgruppen
forsøkt å lage en modell for å beskrive behovet. Konsultasjonstiden settes til 1 time ved
førstegangskonsultasjon og for to konsultasjoner senere i svangerskapet. Dette for å
kunne informere om f.eks. fødsel eller amming. Øvrige konsultasjoner settes til en 1/2
time.
I primærhelsetjenesten foreslås det tre ulike oppfølgingsmodeller.
Alle gravide går:
• 3 ganger til fastlege og 4 ganger til jordmor
• 7 (alle) ganger til jordmor
• 20 % går til fastlege, 40 % går til fastlege og jordmor og 40 % går til jordmor.
Denne fordelingen gir samme behov for årsverk hos jordmor som alternativet
med 4 ganger hos jordmor
Ut fra disse modellene regner man at gravide i gjennomsnitt har 5,5 konsultasjoner hos
jordmor. Ekstrakonsultasjon en gang pr graviditet (1/2 time) og etterkontroll/-samtale
1 time er tatt med i utregningen. En ekstrakonsultasjon pr. graviditet er nok mindre enn
behovet. Det vil også være behov for tid til organisering, tverrfaglig samarbeid, møter og
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faglig oppdatering. Det er regnet 2 timer pr arbeidsdag, pluss 4 dager pr år til kurs og
eksterne samarbeidsmøter.
Etter fødselen skal alle barselkvinner ha tilbud om hjemmebesøk av jordmor. Ved behov
skal besøket gjentas. Besøkstid er satt til 1 time og 1 time til reise og dokumentasjon. For
enkelte kommuner vil reisetiden være betydelig mer enn 1 time til sammen for enkelte
hjemmebesøk. Spesielt for små kommuner må estimatet for tidsbruk justeres opp.
Et årsverk er 1950 timer, fra dette trekkes 5 uker ferie og 8 bevegelige helligdager
(varierer fra år til år). Det vil si ca. 1700 arbeidstimer pr år eller 226 arbeidsdager pr år.
Ved utregning brukes 224 arbeidsdager da enkelte jordmødre har mer ferie pga. alder.
For å finne estimatmatet for direkte klientrettet arbeid er utgangspunktet 1700 timer pr
år. Det må trekkes fra 112 timer lunsj, 20 timer møter utenfor egen kommune, 14 timer
kurs, 1 ½ til 2 timer daglig adm. arbeid = ca. 1150 timer.
Utregningen under er basert på høyeste fødselstall pr år selv om fødselstallet har gått
ned i en del kommuner. Trenden må sees over lengre tid enn noen få år.
Behov for årsverk ved 5,5 konsultasjoner hos jordmor, hjemmebesøk til alle
(tidsbruk 2 timer), ettersamtale, en ekstrakonsultasjon og tid til møter, fag og
organisering.
Kommune

Behov for årsverk ved
5,5 jmr. konsultasjoner

Kvitsøy
Forsand
Hjelmeland

Fødsler
pr år
5
7-15
33

Har pr i dag

0,2
0,4

Kjøp og samarbeid
0,2
0,4

Lund
Bjerkreim
Sokndal
Finnøy
Rennesøy

34
30 - 39
42
40 - 52
60

0,4
0,5
0,5
0,6
0,7

0,2
0,4
0,3
0,2
0,2

Randaberg
Strand
Eigersund
Gjesdal
Time
Klepp
Hå
Sola

128
153 - 188
160 - 180
170 - 220
245 - 270
248 - 253
270 - 280
Ca. 360

1,1
2
1,6
1,6
2,4
2
2
2,7

1,1
2
1,6
1,4
2,4
2
1,8
2,7

Sandnes
Stavanger

Ca. 1100
Ca. 1700

7,6
11,4

7
10,55

Blå farge er kommuner med få fødsler
Svart farge er kommuner med middels antall fødsler
Lilla farge er kommuner med høyt antall fødsler
Grønn farge er antall jordmor årsverk som tilfredsstiller den matematiske modellen
Rød farge er antall jordmor årsverk som ikke tilfredsstiller den matematiske modellen
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Behovet som er skissert her er regnet ut fra at all tilgjengelig konsultasjonstid benyttes.
Det vil si at dette behovet i praksis er et minimum da det er umulig til enhver tid å fylle
all konsultasjonstid. Behovet for konsultasjoner varierer også i løpet av året.
8.2 Hvor mange ønsker å reise tidlig hjem?
Hva vil det si å reise tidlig hjem, 6 til 8 timer etter fødsel, 1. dag, 2. dag eller etter
barnelegeundersøkelse og rutineprøver av barnet?
For å lykke med ammingen etter hjemkomst er det viktig at mor er trygg på hvordan
amming utføres, samt god kunnskap om mulige «fallgruver». Ved et normalt
barselopphold med frisk mor og et friskt barn, er det forsvarlig å reise hjem tidlig når
kvinnen og barnet er klar til det. Spørsmålet er utfordrende å svare på med dagens
tilbud, men likeverdige tjenester i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og
omsorgstjenesten vil gi familien et mer reelt valg.
8.3 Utfordringer i kommunene for å kunne gå på hjemmebesøk 2 eller 3 døgn etter
hjemkomst
For å kunne gi et reelt tilbud i små og mellomstore kommuner må tilgjengelige jordmor
ressurser være større enn ved dagens organisering. Et viktig punkt er å kunne være
tilgjengelig flere dager i uken, dvs. at jordmor bør være tilgjengelig minst 3 dager pr uke.
Utover dette bør det også være mulighet for telefonkontakt.
I Sør-Rogaland har 8 av 18 kommuner < 100 fødsler pr år. Jordmorårsverk i disse
kommunene varierer fra 0,2 til 0,4. Dersom man regner antall fødsler pr år om til hele
årsverk ville en jordmor hatt fra 35 til 170 gravide pr år. Dette vil si at flere av disse
kommunene har kapasitet til å gå på hjemmebesøk pr. i dag når man legger tallene til
grunn. Utfordringen er at jordmor arbeider 1 eller 2 dager pr uke, som igjen utfordrer
organiseringen av hjemmebesøk. Ikke minst da flere av disse kommunene har lengre
avstander.
Kommunene som har mellom 100 og 360 fødsler pr år har et godt tilbud til de gravide pr
i dag, selv om også disse kommunene vil kunne trenge økning i behovet av jordmor
årsverk for å kunne gå på hjemmebesøk. Noen kommuner tilbyr hjemmebesøk til alle pr
i dag, men ofte etter tidsfristen. I tillegg kun på virkedager, mandag til fredag.
De to store bykommunene har øket sine jordmor ressurser og er i startfasen med
hjemmebesøk.
Da kommunene er i forskjellige størrelser og med ulike organiseringer, er det viktig å
tenke alternativt for å utnytte de ressursene som er tilgjengelig. Det er økt behov for
flere jordmor ressurser, men tilbudet til kvinner og familien kan bli bedre ved å styrke
interkommunalt samarbeid og utvidelse av arbeidsuken til å inkludere lørdag. Det er
også en mulighet til å bruke jordmødre i andre deler av helsetilbudet innenfor
kvinnehelse, da kompetansen er bred. Med selvbestemt arbeidstid, der helsepersonellet
lager sin egen ukeplan/årsplan, er også alternativer som kan vurderes. Uansett er det
essensielt at kvinnene får god informasjon og oppfølging i svangerskapet, samt en plan
om barseltiden, som igjen vil gi et godt grunnlag for trygt opphold ved barselavdelingene
og hjemme etter hjemkomst.
8.4 Beregning ut fra normtall
Beregninger av behovet for jordmor årsverk til svangerskapsomsorgen i kommunene
basert på normtall er utfordrende da det er mange varianter i grunnlaget for
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beregningen. Tallet 110 gravide pr årsverk er regnet ut fra reell tidsbruk til
svangerskapsomsorg, etterkontroll/-samtaler, møter og administrasjon (men
hjemmebesøk er ikke medregnet). Det er utfordrende å beregne inn rett tall for
hjemmebesøk, spesielt for de små kommunene, da fordi arbeidstiden ikke kan utnyttes
100 %. Hjemmebesøk er ikke nødvendigvis systematisk. Men med forsøk på å legge til
hjemmebesøk blir tallene slik:
Kommune
Kvitsøy
Forsand
Hjelmeland

Fødsler
pr år
5
7-15
33

Behov ved 110
gravide pr årsverk

Behov medregnet 2
timer pr hjemmebesøk

0,3

0,36

Lund
Bjerkreim
Sokndal
Finnøy
Rennesøy

34
30 - 39
42
40 - 52
60

0,3
0,36
0,38
0,47
0,55

0,37
0,43
0,5
0,6
0,65

Randaberg
Strand
Eigersund
Gjesdal
Time
Klepp
Hå
Sola

128
153 - 188
160 - 180
170 - 220
245 - 270
248 - 253
270 - 280
Ca. 360

1,2
1,7
1,6
2
2,5
2,3
2,5
3,3

1,4
2
2
2,5
3
2,8
3
4

Sandnes
Stavanger

Ca. 1100
Ca. 1700

10
16

12
19

8.5 Kommentar til tallmaterialet
Nødvendige jordmor ressurser som må til for å kunne gi et forsvarlig tilbud til familiene
i svangerskapet og starten av barseltiden vil variere fra kommune til kommune. Tallene i
8.1 beskriver en tenkt virkelighet hvor de gravide er jevnt fordelt over året og alle timer
avsatt til konsultasjoner og hjemmebesøk benyttes. Da det reelle bildet er mer nyansert
enn dette så vil tallene over kun være et utgangspunkt for å vurdere behovet i den
enkelte kommune.
Normtallet på 110 gravide pr årsverk er utarbeidet av to bydeler i Oslo. Beregning av
ressurser til hjemmebesøk er lagt til. Denne beregningen gir sannsynligvis god dekning,
spesielt i store og mellomstore kommuner. Når utvidelse av åpningstid planlegges bør
interkommunalt samarbeid vurderes.
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9 Gjennomføring/Fremdriftsplan
Retningslinjene for barselomsorgen legger føringer for hvilke oppgaver som skal legges
til grunn for en sikker og trygg barseltid. Retningslinjene har eksistert i flere år og
gjelder både spesialisttjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Faglig er
det allerede mange gode samarbeidsarenaer mellom begge omsorgsnivåene.
Under utarbeidelse av denne rapporten, har det parallelt skjedd endringer i kommunene
med økte ressurser og jordmødre. Både i statsbudsjettet for 2017 og 2018 er det gitt
midler til denne styrkningen. Det er også bestemt at Universitetet i Stavanger skal starte
opp med master i jordmorfag fra høsten 2019, som i fremtiden vil gi godt grunnlag for å
øke tilgjengeligheten av jordmødre.
Kommunene er ulike og har ulike utfordringsbilder. I tillegg vil den nye
kommunereformen gi ytterligere endringer med ny kommunestruktur. Da det er ulike
utfordringer vil det være vanskelig å legge føringer for en fremdrifts plan, da gruppen
heller ikke har mandat til å innføre tiltakene. Endringsprosesser bør planlegges godt,
med gjentatte evalueringer av prosessene. Det er en klar oppfordringer at
retningslinjene blir fulgt, og at organisering og bemanning av helsestasjonene skjer slik
at kvinnene får et reelt valg på velge omsorgsnivå.
I de organisatoriske tiltakene som er planlagt innenfor sykehuset er allerede mange
iverksatt og vil bli fulgt opp videre inn i 2019. Rutiner og faglig informasjon som er
relevant for begge omsorgsnivåene vil være i en kontinuerlig prosess og oppdateres
raskt. De oppgavene som skal løses i den enkelte kommune bør avklares i en egen
kommunal strategi- og handlingsplan, som bør kunne utarbeides i løpet av 2019.
I slike planer kan også interessegrupper brukes som en del av arbeidet.
Helse Vest har laget en regional plan for svangerskap-, fødsel- og barselomsorgen. I
2019 vil Helse Stavanger på bakgrunn av denne planen revidere sin lokale plan.

10 Risikovurdering
Det er utarbeidet risikovurdering av områder som er sårbare, men med tiltak for å redusere
risikoområdene. Skjema og beskrivelser er lagt ved som vedlegg i slutten av rapporten.
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11 Oppsummering og konklusjon
I den regionale planen til Helse Vest er det ønskelig at omsorgen skal være
kulturtilpasset og skreddersydd til den enkelte kvinne og hennes familie, i tråd med
kunnskapsbaserte anbefalinger. Uavhengig av om kvinnen og barnet er hjemme eller på
sykehus den første perioden av barseltiden, skal den tilrettelegges slik at den blir
forutsigbar og familievennlig. En god barselomsorg skal være lett tilgjengelig for
brukerne. En individuell barselomsorg tar hensyn til familiens, morens og spedbarnets
behov.
Det er et vesentlig punkt at retningslinjene handler mye om «både - og», og ikke «verken
- eller». Det betyr at oppgaver må kunne løses i begge omsorgsnivåene. Denne rapporten
legger frem forslag på tiltak på hvordan oppgaver fra retningslinjene skal kunne
gjennomføres i begge omsorgsnivåene. Når kvinnen har valgt omsorgsnivå i
innledningen av barseltiden, vil ansvaret ligge i det samme omsorgsnivået. Tilbudene
bør være likeverdige i begge omsorgsnivåer, og for å få til en god og sømløs tjeneste må
samarbeid mellom omsorgsnivåene være gode. I tillegg vil det kunne bli ytterligere økt
differensiert fødselsomsorg fremover, med blant annet hjemmefødsler, slik at det er
viktig at kommunene også har et godt barseltilbud til familien. Barseloppfølgingen bør
evalueres samlet av begge omsorgsnivåer.
De viktigste hovedutfordringene som bør vurderes i kommunene er:
• Tilbud 6 dager i uken
• Avklare mulighet for blodprøvetaking i kommunene (legekontor/helsestasjon)
• Utarbeidelse av barselplan, sammen med kvinnen, som en del av
svangerskapsoppfølgingen
• Utarbeide kommunal strategi- og handlingsplan for svangerskap- og
barselomsorgen i løpet av 2019
Arbeidsgruppen vil avslutningsvis slutt takke Samhandlingsutvalget for oppdraget og et
godt samarbeid i arbeidsgruppen og styringsgruppen. Takk også til referansegruppen
med deres innspill.
Vårt ønske er at rapporten vil bedre barselomsorgen for kvinner og barn i sør-Rogaland.
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Risikovurdering - Fremtidig barseltjeneste i Helse Stavangers opptaksområde
Samhandlingsutvalget
Deltakere i risikovurdering: Arbeidsgruppen Fremtidig barseltjeneste i Helse Stavangers opptaksområde

Ansvarlig
for tiltak

Frist

Restrisiko etter
ytterligere tiltak

Kommentar

Ytterligere tiltak

1, 2 og 3:
Ledende
helsesøster

2018/
4: Avd.sjef 2019
ved KK og
BUK

S

K
Alvorlig

1.Utvidet åpningstid for
vektkontroll og
ammeveiledning i
kommunen (man-lør)
2.Sikre kompetanse og
kjennskap til prosedyrer hos
jordmødre i kommunen
vedr. gulsot
3. TC-måling poliklinisk i
kommunen
4. Sikre at prosedyrer vedr.
oppfølging av barn med
gulsot, er oppdatert og
elektronisk tilgjengelig for
kommunene
5. Sikre kommunikasjon fra
barsel til kommuene (se
pkt.7 om fødselsepikrise)

Svært liten

Alvorlig

Risiko (S=
Evt.eksisterende Sannsynlighet,
tiltak som allerede er K= konsekvens)
iverksatt/besluttet
Risikoiverksatt
S
K
nivå
1.Skriftlig og muntlig
Middel
info gis til kvinnen på
s
barsel
2.Blodprøve ved TC
over 250 mm/l
3.Poliklinisk
oppfølging av
bilirubin( enkelte
kommuner), vekt og
ammeveiledning.
Moderat

Avd. Kvinneklinikken og klusterne i sørAnsvarlig for risikovurdering: Erik Andreas
Torkildsen
Dato: 23.11.18
Kategori
(HMS,
Fare/Trussel
kvalitet, ytre
Beskrivelse av
Nr
/ Uønsket
miljø,
konsekvens
hendelse
omdømme,
økonomi,pasi
1
Pasientsikker Mangelfull Alvorlig sykdom hos
het
kunnskap
barnet
hos mor om (kjerneicterus)
gulsot
Økt reinnleggelse til
lysbehandling

Risikonivå
Middel 1, 2 og 3.:
s
Ledende
helsesøster tar
dette med i
planlegging,
samarbeidsavtaler
og budsjettarbeid

Nr

Frist

Restrisiko etter
ytterligere tiltak

Kommentar

Ytterligere tiltak
S

K
Alvorlig

1, 2, 3
Ledende
helsesøster

Liten

1.Alle kommuner
gjennomfører 10 trinn for
vellykket amming, inkludert
organisert kompetanseheving
2.Skriftlig og muntlig info
om tiltak ved ammeutfordringer ifm
svangerskapskontroller.
3. Utvidet åpningstid med
ammeveiledning (man-lør).
4. Utarbeide sjekklister
5. Tidlig støttet utskrivelse
fra KK

Risikonivå
Middel Vedr. 3. Ledende
s
helsesøster tar
dette med i
planlegging,
samarbeidsavtaler
og budsjettarbeid

2018/
2019

Vedr. 4. Tidlig
støttet utskrivelse
som telemedisin,
lyd og bilde,
informajsonsskriv
ol.

4 og 5.
Avdelingssjef ved KK

4. Praksiskonsulent
jmr
5. avd.sjef
KK

2018/
2019

Middel
s

Lav

1, 2 og 3
Avd.sjef
ved KK

Svært alv/kritisk

Middel 1.Hospiteringss
plan
2.Gjensidig hospitering
3. Info på fagdager ved KK
4. Info på kommunejordmormøter
5.SUS viderefører
praksiskonsulentordningen
med jordmor

2018/
2019

Liten

Ledende
helsesøster

Svært liten

Middel Alle kommuner etablerer
s
rutiner/avtaler for
nyfødtscreening

Moderat

Misforståelser, økt
liggetid, mindre
utnyttelse av
kompetanse og
kapasitet i
kommunen.

Kommunene
og barselpostene er
ikke godt
nok kjent
med
hverandres
tilbud

Ansvarlig
for tiltak

Svært alv/kritisk

Kvalitet

Etablert rutiner for
nyfødtescreening ved
KK.
Prøvetaking ifm
barselpoliklinikk.
Enkelte kommuner
tilbyr
nyfødtscreening.
Samarbeidsmøter
mellom kommunen
og SUS.
Hospiteringsordning.
Praksiskonsulent (jmr
+ lege).

Alvorlig

Risiko for at
genetiske
sykdommer ikke blir
oppdaget

Moderat

4

Pasientsikker Nyfødthet
screening
blir ikke
gjennomført

Liten

3

Risiko (S=
Evt.eksisterende Sannsynlighet,
Fare/Trussel
Beskrivelse av
tiltak som allerede er K= konsekvens)
/ Uønsket
konsekvens
iverksatt/besluttet
hendelse
Risikoiverksatt
S
K
nivå
Amming er Kan føre til redusert 10 trinn for vellykket
Middel
ikke godt
ammefrekvens at
gjennomføres ved KK.
s
nok etablert og barnet får ikke
6 Av 18 kommuner er
før
tilført de positive
godkjent som
hjemreise. næringseffektene av ammekyndig
morsmelk.
kommune
Psykisk belastning Amming er tema i
for mor.
svangerskapsØkt reinnleggelser omsorgen
ift dehydering og
Tilbud om
icterus.
ammeveiledning ved
de fleste helsestajon
på dagtid man-fre
Moderat

2

Kategori
(HMS,
kvalitet, ytre
miljø,
omdømme,
økonomi,pasi
Pasientsikker
het

Lav

Vedr.1 og 2.
Avd.sjef KK
delegerer dette til
praksiskonsulent
jmr og
fagutviklinigsjmr
ved KK

Nr

Frist

Restrisiko etter
ytterligere tiltak

Ytterligere tiltak
S

K

Lav

Middel 1. Utvidet tilbud i
s
kommunen ved bl.a. å
utarbeide en trinnvis og
realistisk plan for
gjennomføring av
endringene
2. Økt samarbeid mellom
KK og kommunene, f.eks.
revisjon av delavtale 8
3. Barselpoliklinikk i med tilstrekkelig
bemanning og egnede
lokaler i ukedager og helg
4. Telekommunikasjon med lyd og
bilde(se pkt 2 om amming)

1,2 og 3
Ledende
helsesøster

Lav

1.Interkommunalt samarbeid
2. Utarbeide forutsigbare
arb.planer
3. Utarbeide plan for trygg
arb.plass (lør/høytid)

Risikonivå
Lav

Lav

2018/
2019

1. Ledende
helsesøster
2.Samhandlingsutvalget og
fagrådet
delavtale 8
2018
3.Avdelingssjef KK /2019
og
avdelingsjomødre.
4.Avdelingssjef
KK,
sammen
med kommunene og
Helse Vest

Liten

Moderat

Stressende
arbeidsdag,
samtidighetskonflikt
, mindre tid til
inneliggende
pasienter, forsinket
utskrivelse av
inneliggende
pasienter,
For små arealer
fører til at det er
vanskelig å ivareta
bluferdighet (ved
ammeveiledning)
og taushetsplikt.
Ikke sitteplass til
polikliniske
pasienter

Ansvarlig
for tiltak

Liten

1) Dag til dag
planlegging av
pasientstrømmen.
2) Bruk av "Plan for
høy aktivitet".
3) Kontinuerlig
vurdere bemanning
og bruk av arealer
ved 7I og 7G.
4) Samarbeid på
tvers av
Kvinneklinikken, både
føde/barsel og
gynekologisk seksjon,
samt barneavdeligen.

Økt
poliklinisk
virksomhet
ved KK i helg
når det er
minimumsbemanning i
avdelingen

Moderat

HMS

Stor

6

Risiko (S=
Evt.eksisterende Sannsynlighet,
tiltak som allerede er K= konsekvens)
iverksatt/besluttet
Risikoiverksatt
S
K
nivå
Flere kommuner har
Middel
økt jordmors
bemanning i
2017/2018.
Stor

5

Kategori
(HMS,
Fare/Trussel
kvalitet, ytre
Beskrivelse av
/ Uønsket
miljø,
konsekvens
hendelse
omdømme,
økonomi,pasi
HMS
Økt arbeids- Kan for noen føre til
menge og
en stressende og
endret
utrygg arbeidsdag
arbeidstid
samt mistrivsel.
for
kommunejordmødrene

Kommentar

Nr

Frist

Restrisiko etter
ytterligere tiltak

Kommentar

Ytterligere tiltak

2. Klinikksjef
3. Ledende
helse2018/
søster
2019

S

K

Risikonivå
Lav
1 og 2: Klinikksjef
gir HV-ikt
bestilling
3: Ledende
helssøster gir IKTansvarlig stilling
4. Ledende
helsesøster tar
dette i
planlegging og
budsjettarbeid

4. Ledende
helse
søster

1,2 og 3.:
Ledende
helsesøster og
avd. sjef
ved KK

2018/
2019

Lav

Middel 1.Ekstern informasjon i
s
media- dempe uro.
2.Muntlig og skriftlig Info
om barseloppfølgingen i
svangerskapet
3.Gjennomføring av tiltak i
denne risikovurdering,
samarbeid mellom SUS og
kommunene fungerer som
tiltenkt.

1. Klinikksjef

Moderat

1. Utsendelse av elektronisk
fødselsepikrise ved
hjemreise 24/7 til alle
kommuner.
2. Personell på barsel har
tilgang til å sende
elektronisk fødselsepikrise.
3. Jordmor i kommune har
tilgang til å motta
elektronisk fødselsepikrise.
4. Tilgjengelig jordmor i
kommunene på lørdager.

Liten

Korrekt og saklig info
i media om
barseltibud, både i
kommunene og ved
SUS.
Bedre samhandling
og oppgavefordeling
mellom kommunene
og SUS.
Viser til punktene 1-7
i denne
risikovurderingen

Ansvarlig
for tiltak

Svært liten

Negative
medieoppslag.
Dårligere score på
nasjonal
brukerundersøkelse.
Misforståelser
Pasientene blir
utrygge

Moderat

Pasienter
opplever at
tjenesten
blir
dårligere,
har dårligere
kvalitet.

Moderat

Omdømme

Moderat

8

Risiko (S=
Evt.eksisterende Sannsynlighet,
Fare/Trussel
Beskrivelse av
tiltak som allerede er K= konsekvens)
/ Uønsket
konsekvens
iverksatt/besluttet
hendelse
Risikoiverksatt
S
K
nivå
FødselsForsinket
1. Fødselsepikrise
Middel
epikrise
kontakt/hjemmebes sendes ut fra barsel
s
mottas ikke øk av jordmor. Kan hver ukedag,
elektronisk i føre til uoppdaget elektronisk eller per
kommunene sykdom hos barn.
post.
ved
2. Barsel ringer til
hjemreise.
helsestasjon ved
tidlig hjemreise eller
ved risiko.
3. Kvinnen gis info på
barsel om selv å ta
kontakt med
helsestasjon første
virkedag.
Moderat

7

Kategori
(HMS,
kvalitet, ytre
miljø,
omdømme,
økonomi,pasi
Pasientsikker
het

Lav

Nr

Fare/Trussel
/ Uønsket
hendelse

Ansvarlig
for tiltak

Frist

Restrisiko etter
ytterligere tiltak

Kommentar

Ytterligere tiltak

1. Ledende
helsesøstre og
avdelingsjordmødre
2. Jordmødre og
fastleger
3. Avd.jordmødre

S

K
Moderat

1. Økt bruk av tiligjengelig
info på internett, inkludert
lyd og bilde, både ved SUS
og i kommuene*
2. Utarbeide skriftlig
barselplan i svangerskapet
som dokumenterers på
helsekortet.
3. Tidlig kontakt med helsestasjon**

Liten

Moderat

Fremmedspråklige har
ikke forstått
info som er
gitt, pga
begrensede
norsk
og/eller
engelskkompetanse

Risiko (S=
Evt.eksisterende Sannsynlighet,
Beskrivelse av
tiltak som allerede er K= konsekvens)
konsekvens
iverksatt/besluttet
Risikoiverksatt
S
K
nivå
Mor og barn får ikke Bruk av tolketjeneste
Middel
tilstrekkelig tilbud Info gis skriftlig på
s
ved SUS og/eller i flere språk, der det
kommunene. Kan
finnes.*
medføre mangelfull Ekstra
oppfølging og økt
konsultasjoner/
stress hos kvinnen. samtaler ved behov.
Moderat

9

Kategori
(HMS,
kvalitet, ytre
miljø,
omdømme,
økonomi,pasi
Pasientsikker
het

Risikonivå
Middel *F.eks. Hefte fra
s
Helsedirektoratet:
IS1396 "Er du
gravid? Venter
dere barn?"
Finnes på flere
språk.

2018/
2019

**Tidlig kontakt
iform av
elektronisk
fødselsepikrise
eller telefon

