
 

Statusbeskrivelse for implementering av nasjonale krav og Helse 

Nord RHF sitt vedtak om fødselsomsorgen gjeldene for UNN Narvik 

 

Bakgrunn: 

Stortingsmelding nr.12 «En gledelig begivenhet» Om sammenhengende svangerskaps-, 

fødsels- og barselomsorg. 

Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen 12/2010 

Regional plan for helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse – Nord 2010 

Seleksjonskriterier for fødselsomsorgen i Helse – Nord 2012. Fagråd i gynekologi og 

fødselshjelp. 

 

 

Fra Regional plan for helhetlig svangerskaps- fødsel- og barselomsorg 2010.                  
OPPSUMMERING OG KONKLUSJON: 

«Den regionale arbeidsgruppen som har utredet konsekvensene av de nye kravene til kvalitet i 

behandling og omsorg for gravide og fødende mener kravene stort sett er gode, og gir en 

nødvendig kvalitetsheving. Dette vil medføre til dels betydelige endringer i 

organisering,bemanning og utvelgelse av gravide.»  

 

Gruppen mente da at det var nødvendig å øke kvaliteten og legge til rette for en mer 

sammenhengende og helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.  

 

 

«Dette arbeidet må baseres på et nøkternt og realiserbart bemanningsbehov. 

Kompetansebygging og trening i akutte situasjoner må ivaretas ved alle fødeinstitusjoner og 

kvaliteten må overvåkes ved innføring og måling av kvalitetsindikatorer og kvalitetskrav.  

Det må legges planer for økt utdanningskapasitet av fagfolk i regionen. 

Konsekvensene av bemanningskravene alene vil øke behovet for gynekologer i regionen med 

maksimalt 18, minimum 5 stillinger. Hvor mange nye jordmødre det er behov for, er vanskelig 

å anslå. Helse Nord har i likhet med andre regioner problemer med å rekruttere faste 

gynekologer til de små fødeavdelingene pga liten vekst i faget på landsbasis. Dette og nye 

kvalitetskrav vil føre til noe færre, men sterkere fagmiljøer. 

De foreslåtte endringer vil etter arbeidsgruppens mening gi et mer robust og stabilt fagmiljø i 

regionen, med høyere kvalitet enn i dag.» 

 



Vedtak fra ekstraordinært styremøte  i Helse Nord 12.11.2010: 

 
«Styret understreker, slik rapporten også påpeker, at vi i dag har en kvalitetsmessig god og 

desentralisert fødselsomsorg og at det er et mål, med de avstander vi har, å opprettholde en 

desentralisert fødselsomsorg. Prosessen kom ikke i gang før i august 2010, noe som har ført til at 

man har måttet jobbe hurtig med utredningen av konsekvensene av kvalitetskravene. Det har vært 

et stort tidspress, spesielt for de helseforetaksvise arbeidsgruppene. Tiltakene er ikke forankret i 

helseforetakene og det har «ikke vært noen behandling etter lov- og avtaleverk. Det har ikke vært 

dialogmøter med kommunene og rapporten har heller ikke vært gjenstand for høring.  

Dersom de nasjonale kvalitetskravene blir vedtatt, forutsetter vi en prosess i helseforetakene som 

sikrer medbestemmelse og forankring, samt at det gjøres risikovurderinger og 

konsekvensutredninger av tiltak som foreslås.»  

 

 

Føde-/ gyn. seksjonen ved UNN Narvik driver i dag sin virksomhet basert på de 

nasjonale kravene som kom i 2010 og den regionale planen for  helhetlig svangerskap-, 

fødsels- og barselomsorg. 

 

Arbeidet har vært en gradvis prosess med hensyn til forbedring av interne systemer, økt tilførsel 

av ressurser, iverksetting og forbedring av seleksjonskriterier. 

 

Den største utfordringen i streben for å innfri disse kravene, har vært og er rekruttering av 

gynekologer til Narvik. 

Avdelingen hadde i 2010 1 fastboende gynekolog i 100% stilling samt en gynekolog i 60% 

stilling, bosatt i Sverige. Resterende behov ble dekket av gynekologer fra vikarbyrå. 

I løpet av 2011 ble det utført ett aktivt arbeid for rekruttering av gynekologer: Det resulterte i 

ansettelse av to gynekologer som ble ansatt i < 100% stilling januar 2012. De forble bosatt i 

Sverige, slik at de har arbeidet en turnus med to uker på jobb og to uker fri (Såkalt 

«Nordsjøturnus») 

Da hadde seksjonen 3,6 gynekologer ansatt. Fortsatt ikke nok til å innfri de nasjonale kravene 

med hensyn til gynekologbemanning. 

 

 

Følgende tiltak er iverksatt for å innfri de nasjonale krav til fødselsomsorg: 

 

 Jordmødrene: I 2012 fikk seksjonen tilført 1 jordmorstilling som ett ledd i 

kvalitetsforbedring. Internt ble 1 barnepleierstilling omgjort til jordmorstilling. 

 

 Seksjonen har gradvis tilpasset bemanning og turnusordning for jordmødre med tanke på 

kvalitetskravene for små fødeavdelinger. Eksempelvis bakvaktsordning for jordmødre  på 

de vaktene der det er 1 jordmor og 1 barnepleier på vakt. 

 

 Det er etablert ett godt samarbeid med kommunejordmor i Narvik gjennom hospitering, 

årlige samarbeidsmøter og system for kommunikasjon. 

 



 Seksjonen selger jordmortjeneste til Lavangen og Ballangen kommune. 20 % stilling pr. 

kommune. Samlet bidrar dette til en helhetlig svangerskapsomsorg med god kontinuitet 

for de fødende. 

 

 Seksjonen gjennomfører praktisk trening i akutte hendelser i fødeavdelingen flere ganger 

per år. Teori, praksis og hendelser fra klinikken diskuteres og øves på. I tillegg 

gjennomføres «akuttkurs» i obstetrikk og pediatri respektive 2 dager per år. Pediater fra 

UNN Tromsø deltar på pediatrikurset. 

 

 Høsten 2010 ble det gjort ett stort arbeid med utarbeidelse av prosedyrer for 

fødeavdelingen. Dette er gradvis videreført og oppdatert i personalgruppen og DocMap. 

Seksjonen har fra 2015 og fortsatt, et pågående arbeid med oppdatering / lokale 

tilpasninger av prosedyrer i etterkant av revidert Nasjonal veileder i fødselshjelp fra 

2014. 

 Januar 2010 fikk seksjonen ferdig utdannet 1 av jordmødrene til ultralydjordmor. Dette 

har gitt ett sterkt bidrag til en meget god seleksjon av de gravide.  

I etterkant av tilsynet i 2010 har fødeavdelingen hatt et kontinuerlig fokus på system og kvalitet. 

Der er utført et systematisk arbeid på mange plan som bidrar til at seksjonen i dag fremstår som 

ryddig. 

Introduksjonsmapper for vikarer ble innført for å sikre at gynekologer, jordmødre og barnepleiere får 

den opplæringen de trenger for å utføre sine arbeidsoppgaver i henhold til seksjonen målsetning, 

kvalitetskrav og prosedyrer. 

Prosedyrer for å sikre at fast ansatte og vikarer vet hvem de skal tilkalle og når. Tilkallingstid og når 

gynekologene skal oppholde seg i sykehus ved pågående fødsel. Her under er listet opp en rekke 

dokumenter og prosedyrer som skal sikre kvalitet på tjenesten: 

- Kvalitetssikring av pasientflyt ved KK UNN Narvik 

- Mal for operasjonsbeskrivelse ved keisersnitt 

- Mal for operasjonsbeskrivelse ved vakuum-/tang forløsning 

- Mal for operasjonsbeskrivelse ved sutur av perinealrift grad II –IV 

- Prosedyre for rydding i andres arbeidsoppgaver i DIPS 

- Muntlig kommunikasjonsstruktur i KK UNN Narvik 

- Tilkalling av vakthavende gynekolog 

- Når skal jordmor tilkalle lege 

- Beredskap/Beredskapstid operasjon –anestesi ved hjemmevakt 

- Rutine for når gynekolog skal oppholde seg i sykehuset utenom ordinær arbeidstid 

- Ansvarsområde for vakthavende jordmor ved KK UNN Narvik 

- Calling/ Viktige telefonnummer 

- Prosedyre innkalling til katastrofe keisersnitt 

- Overflytting av pasient fra KK UNN Narvik til KK UNN Tromsø 

- Retningslinjer for utvelgelse av risikogravide/ fødende til oppfølging i Tromsø. 

(SELEKSJONSKRITERIER) 
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