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Risikovurdering fødetilbudet i Helse Nord 

Styret i Helse Nord RHF ba i sak 121-2012 adm. direktør om legge frem en risiko- og 
sårbarhetsanalyse for fødetilbudet i Helse Nord innen utgangen av 2014. Vi har bedt styret 
om en forlenget frist til utgangen av 2015.  

Helse Nord har nå utarbeidet en mal for risikovurderingen og vi ber fødeavdelingene 
utføre vurderingene.  
Vi ber også om at det opprettes en arbeidsgruppe bestående av ledere, medarbeidere, 
tillitsvalgte samt en med kjenneskap til risikovurdering som metode. Alle fødeenheter 
bør være representert. 

Svar sendes: postmottak@helse-nord.no innen 22. juni 2015 

Bakgrunn  
Fødselsomsorgen har de senere år vært i endring som følge av nasjonale føringer, spesielt: 

2009, St.meld. nr. 12 En gledelig begivenhet.  
2010, Et trygt fødetilbud, kvalitetskrav til fødselsomsorgen. Her ble regionene bedt om 
å utarbeide regionale planer som skal sikre de fødende i regionen et desentralisert, 
differensiert og forutsigbart fødetilbud.  
2014, Nytt liv og trygg barseltid for familien.  

I oktober 2012 (styresak 121-2012) vedtok styret i Helse Nord Implementering av nasjonale 
kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord – regional handlingsplan, og ba samtidig adm. 
direktør om å legge fram en risiko- og sårbarhetsanalyse for fødetilbudet. Arbeidet med ROS-
analyse startet i høsten 2013 med en høring på forslag til mål og delmål for risikoanalyse ved 
NLSH Lofoten. Der fikk vi mange innspill til risikobildet, men mål og delmål ble oppfattet som 
fornuftige eller ikke kommentert. Målene er jobbet videre med slik at det er mer tilpasset en 
risikovurdering. Fagråd for gynekologi og fødselshjelp og regionale tillitsvalgte har behandlet 
utkast til mål, delmål og videre prosess i sine møter i januar 2015. 

Internrevisjonen i Helse Nord RHF har bidratt med rådgivning om målformulering og 
gjennomføring av risikovurderingene. De har anbefalt at analysen omtales som en 
risikovurdering, ikke en ROS-analyse. Dette ligger til grunn for den begrepsendring som er 
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gjort i saken. En risikovurdering innebærer å identifisere risikoer som kan true oppfyllelsen 
av virksomhetens mål og krav. Risikovurderingen danner et grunnlag for å vurdere behovet 
for tiltak og for å prioritere hva som bør følges opp. 

Mål og delmål 
Vi har tatt utgangspunkt i de 5 innsatsområdene som blir trukket frem i Stortingsmelding nr. 
12 som overordnete mål i risikovurderingen: 

Helseforetakene ivaretar sin del av en helhetlig svangerskapsomsorg i tråd med 
regionale og nasjonale kvalitetskrav.  
Et differensiert fødetilbud i tråd med regionale og nasjonale kvalitetskrav.  
En familievennlig barselomsorg i tråd med intensjonen i Nasjonal faglig 
retningslinje for barselomsorgen  
Kvalitet i alle ledd  
Et bredt brukerperspektiv  

De overordnede målene er brutt ned i til sammen 24 konkrete delmål. Delmålene er 
utarbeidet med bakgrunn i overnevnte veiledere og regional handlingsplan.  

Gjennomføring av analyse i HF- ene 
I Helse Nord har vi et differensiert og tredelt nivå på vårt fødetilbud. To kvinneklinikker, syv 
fødeavdelinger og seks fødestuer. Risikobildet vil være ulikt ved de ulike avdelinger og nivå. 
Derfor er mål og delmål satt som mer overordnede mål slik at hver avdeling kan formulere 
egne risikoområder med forslag til risikoreduserende tiltak.  

Videre prosess: 
1. Risikovurderingen gjennomføres i alle HF-ene, en felles vurdering for hvert HF

utført av gruppe bestående av ledere, medarbeidere, tillitsvalgte samt en med
kjenneskap til risikovurdering som metode. Alle fødeenheter bør være
representert.

2. Mal hvor alle mål/delmål er lagt inn ligger vedlagt. DFØs verktøy for
gjennomføring av risikovurderinger skal benyttes.

3. To representanter fra hvert HF (metode- og fagansvarlig) samles til felles
metodegjennomgang/opplæring ved RHF-et.

4. RHF-et kan bistå i gjennomføringen dersom dette er ønskelig fra HF-ene.
5. Utfylt skjema returneres til RHF-et.
6. Vi ønsker at HF-ene både oppgir forslag til tiltak som de selv vil iverksette

inneværende år, og forslag til tiltak som er mer langsiktige, krever beslutninger
eller midler de ikke rår over.

Ber om at navn på representantene som skal være metode og fagansvarlig og delta på 
opplæring meldes innen 6. mars 2015 til: postmottak@helse-nord.no 
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Regional risikovurdering. 
Når HFène har levert sine risikovurderinger sammenstiller Helse Nord vurderingene i ett 
dokument med en oppsummering av risikobildet samt regionale perspektiver. Styret i Helse 
Nord har også bedt om en beskrivelse av konsekvenser av de innførte seleksjonskriteriene 
for pasientstrømmene og om mulig på behandlingskvaliteten i regionen. 
Samlet vil det danner grunnlaget for styresak som fremmes til Helse Nord RHF oktober / 
november 2015. 

Medvirkning: 
Utkast til styresak behandles av fagråd for gynekologi og fødselshjelp samt regionale 
tillitsvalgte og RBU.   

Framdriftsplan: 

Risikovurdering fødetilbudet i Helse Nord Januar 

Februar 
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ber 
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ber Aktivitet Ansvarlig Frist 
Utarbeide mål og 
delmål Helse Nord RHF 
Behandling i 
ledermøte RHF Helse Nord RHF 17.2.2015 
Utsendelse til HF Helse Nord RHF 20.2.2015 
Oppnevne metode og 
fagansvarlig Fødeavdelingene 6.3.2015 
Metodegjennomgang 
/ opplæring Helse Nord RHF Mars/april 
Risikovurdering i HF-
ene Fødeavdelingene 22.6.2015 
RHF Skriver styresak Helse Nord RHF 02.10.2015 
Medvirkning fagråd Helse Nord RHF Sept / okt 

Medvirkning 
Ktv/Kvo/RBU Helse Nord RHF 

Ca 14 dager 
før styremøte. 

Styrebehandling RHF Helse Nord RHF 
28.10 eller 

25.11 

Vennlig hilsen 

Geir Tollåli  Randi Spørck 
Fagdirektør  Seksjonsleder for seksjon for somatikk 
Helse Nord RHF Helse Nord RHF 


