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Mål Feriestengte fødestuer BRS og MSJ i 8 uker. Budsjettert besparelse 800 000 NOK 
Beskrivelse av mål  
Hvorfor mål (Pasient, 
ansatte, økonomi, 
omdømme) 

• Forenkle ferieavviklingen 
– Forutsigbart for ansatte 
– Mindre behov for vikarer 

• Heve kvaliteten 
– Kjent personell tilstede i tiden vi har åpent 
– Vise at kvalitetskriterier kan oppfylles også på mindre enheter 

• Redusere kostnader 
– Mindre innleie av vikarer 

 
Bidragsyter for å få foretaket i økonomisk balanse, noe som igjen gir handlingsrom for fokus på utvikling av 
ansatte, utstyr og lokaler. 

Suksessfaktorer Risikofaktorer Nå-situasjon Sannsynlighet Konsekvens Tiltak Tiltaks-
ansvarlig 

 Styringsvariabel 1 Ivareta et trygt og forsvarlig pasienttilbud 
 Døgnkontinuerlig 

jordmor i beredskap 
tilgjengelig på telefon  

Ikke 
døgnkontinuerlig 
jordmor i beredskap 
på telefon 

   Kanalisere til 
åpen 
døgnavdeling 
i førstelinje 

 

 Døgnkontinuerlig 
jordmor i beredskap 
fysisk tilgjengelig for 
vurdering og følge. 

Ikke 
døgnkontinuerlig 
jordmor i beredskap 
fysisk tilgjengelig 
for vurdering og 
følge 

   To jordmødre 
i beredskap 

 

 Ekstra informasjon og 
tilbud om innlegging ved 
åpen fødeavdeling til de 
som har termin i 
gjeldende periode og 
etterfølgende måned 

Får ikke ut ekstra 
informasjon eller 
tilrettelagt tilbud om 
innlegging ved åpen 
fødeavdeling til de 
som har termin i 

Faller bort hvis det 
skal være to 
jordmødre i 
beredskap 

Liten siden 
tilbudet delvis er 
der. 
Informasjonen må 
trykkes ekstra på 
for å redusere 

 Få på plass 
overnattingsti
lbud. 
Utarbeide 
informasjonsr
etningslinjer 

 



gjeldende periode og 
etterfølgende måned 

sannsynlighet (innhold og 
overlevering) 

 Jordmødre i beredskap 
må ha lokalkunnskap om 
de områder de skal 
betjene som de normalt 
ikke betjener, i aktuell 
periode 

Jordmødre i 
beredskap har ikke 
lokalkunnskap om 
de områder de skal 
betjene som de 
normalt ikke 
betjener, i aktuell 
periode 

     

        
 Styringsvariabel 2 Ansattes arbeidssituasjon og opplevelse blir ivaretatt 
 Føle trygghet i perioden 

med endret 
arbeidssituasjon  

Føle utrygghet i 
perioden med endret 
arbeidssituasjon 

 Stor Svært alvorlig Kanalisere 
tlf-
henvendelser 
til åpen 
døgnavdeling 
 
Øke 
bemanning (2 
i beredskap) 
 
Redusere 
dagaktivitet 
 
Redusere 
stengingsperi
oden 

 

 Nok jordmødre til å dele 
på den ekstra 
vaktbelastningen.  

Ikke nok jordmødre 
til å dele på den 
ekstra 
vaktbelastningen. 

   Kanalisere 
tlf-
henvendelser 
til åpen 

 



døgnavdeling 
 
Innleie 
 
Redusere 
dagaktivitet 
 
Redusere 
stengingsperi
oden 

 Slippe å være skyteskive 
for intern/ekstern 
misnøye med stengingen 

Bli skyteskive for 
intern/ekstern 
misnøye med 
stengingen 

   Tidlig ute 
med god og 
tydelig 
informasjon 
internt og 
eksternt. 

 

 Ambulering må 
gjennomføres uten at det 
oppleves som ekstra 
belastning 

Ambulering 
oppleves som ekstra 
belastning 

 Svært stor Alvorlig Tilstrekkelig 
opplæring i 
forkant 
 
Arbeidstid/vil
kår og 
reisetid 
avklart og 
planlagt i 
forkant 

 

 Ved arbeid på annen 
fødeavdeling i aktuell 
periode skal ikke dette 
legges inn som 
hospitering med mindre 
hospiteringskrav 

Ved arbeid på annen 
fødeavdeling i 
aktuell periode 
legges dette inn som 
hospitering selv om 
hospiteringskrav 

   Hospitering 
skjer under 
andre 
kriterier 

 



oppfylles ikke oppfylles 
 Styringsvariabel 3 Gjennomføre stenging uten at omdømmet blir skadelidende 
 Skape forståelse blant 

befolkningen for 
bakgrunnen for stenging 
og at pasienttilbudet er 
ivaretatt. 

Ikke forståelse blant 
befolkningen for 
bakgrunnen for 
stenging og at 
pasienttilbudet ikke 
er ivaretatt. 

 Stor Alvorlig Informasjon i 
flere kanaler: 
 
Media 
 
Pasienter 
informeres 
direkte i 
samtale. 
Folder 
utarbeides. 
 
Primærhelsetj
eneste, som 
også mottar 
folder. 
Primærh.t. 
inviteres til 
samarbeidslø
p. 

 

 Skape forståelse blant 
ansatte for bakgrunnen 
for stenging. 

Ikke forståelse blant 
ansatte for 
bakgrunnen for 
stenging. 

 Stor Alvorlig Interninfo 
utover og i 
forkant av 
media 
 

 

 Styringsvariabel 4 Økonomi – sikre at ikke vinning går opp i spinning 
 Unngå unødig innleie Unødig innleie    Ved 8 ukers 

stenging med 
beredskap må 
det leies inn. 

 



Krever rask 
beslutning 

 Unngå unødig utrykning Unødig utrykning    Kanalisere 
tlf-
henvendelser 
til åpen 
døgnavdeling 

 

 Krav til hospitering 
oppfylt 

Krav til hospitering 
ikke oppfylt 

   Hvis krav til 
hospitering 
ikke blir 
oppfylt må 
besparelsene 
som 
opprinnelig 
var 
budsjettert 
revurderes. 

 

 Ved 8 ukers stenging 
frigjøres det ressurser 
som kan benyttes i åpen 
fødeavdeling 

Ved 8 ukers stenging 
frigjøres det ikke 
ressurser som kan 
benyttes i åpen 
fødeavdeling 

   Øke innleie 
 
Stenge 4 uker 
 
Fjerne 
beredskapen 

 

 God økonomisk 
oppfølging og evaluering 
for å vurdere effekt av 
tiltaket. 

      

 Ikke behov ytterligere 
opplæring av 
ambulansepersonell hvis 
jordmor som følge 

      

        



 

Sannsynlighet Forklaring  

Lite sannsynlig    
Mindre sannsynlig    
Sannsynlig    
Meget sannsynlig    
Svært sannsynlig    
  

Konsekvens 
Forklaring 
  

Ubetydelig  
Lav   
Middels   
Alvorlig  
Svært alvorlig/kritisk  
 

S
annsynlighet 

Svært stor      
Stor      
Middels      
Liten      
Svært liten      
 Ubetydelig Lav Middels Alvorlig Svært 

alvorlig 

Konsekvens 
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