
Styresak 55/2015: Risikovurdering av fødetilbudet i 
Helgelandssykehuset

Møtedato: 27.08.15 
Møtested: Sandnessjøen

Innledning:
Saken presenterer en intern risikovurdering av fødetilbudet i Helgelandssykehuset, bestilt av Helse Nord 
som ledd i en risiko- og sårbarhetsanalyse av fødetilbudet i regionen.

Bakgrunn:

I oktober 2012 i styresak 121-2012 vedtok styret i Helse Nord Implementeringen av nasjonale 
kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord – regional handlingsplan og ba samtidig administrerende 
direktør om å legge frem en risiko- og sårbarhetsanalyse for fødetilbudet i Helse Nord RHF. Fristen for 
dette arbeidet er etter hvert blitt forlenget til utgangen av 2015. Bakgrunnen for ønsket om å gjennomføre 
en risiko- og sårbarhetsanalyse av fødetilbudet er at nasjonale føringer har ført til endringer i 
fødselsomsorgen de siste årene. 
Spesielt kan følgende nasjonale føringer nevnes: 

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

Fødeavdelingene i regionen ble gitt oppdrag om å gjennomføre risikovurderinger med frist 22. juni 2015, 
som senere er forlenget til 21. august (vedlegg 1).

Mål og delmål
Med utgangspunkt i de 5 innsatsområdene som ble trukket frem i St. melding nr. 12, utformet Helse Nord 
RHF overordnede mål for 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

Med bakgrunn i tidligere nevnte veiledere og regional handlingsplan ble de overordnede målene brutt ned 
i til sammen 24 konkrete delmål, disse er vedlagt (vedlegg 2). 

Gjennomføringen av risikovurdering
Det er utført en risikovurdering av fødetilbudet i alle helseforetakene i Helse Nord RHF iht .målene og 
delmålene. Risikovurderingene er utført av internt oppnevnte grupper i hvert helseforetak, og verktøyet 
som ble benyttet er en mal for risikovurdering utviklet av Direktoratet for økonomistyring (DFØ) som er tatt 
i bruk som vanlig metode i Helse Nord.

I oppdraget ble det bedt om en felles vurdering av alle fødeenheter i hvert helseforetak.
Helgelandssykehuset har fødeavdelinger og fødestuer, noe som gir ulikt risiko bilde på hvert nivå. Det ble 
valgt å lage en samlet risikovurdering fra alle enhetene og at dette gir et representativt bilde av risiko av 
fødetilbudet ved Helgelandssykehuset ut fra de gitte mål/krav og kritiske suksessfaktorer. 

Helse Nords mal med mål og delmål ble gjennomgått av gruppen som gjennomførte risikovurderingen
ved Helgelandssykehuset, og gruppen besto av fagansvarlig Bente Hjelseth (seksjonsoverlege Mo i 
Rana), systemansvarlig Sigurd Finne (kvalitetsleder HF), Kjersti Pettersen (jordmor Mo i Rana), Sølvi 
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Hestnes (avd.leder fødeavd. Sandnessjøen), Synnøve Antonsen (avd.leder fødestuo Mosjøen), Hanne 
Wika (jordmor, tillitsvalgt) og Fred Mürer medisinsk direktør.
Risikovurderingen ble gjennomført 28.05.15, og den er forelagt ledergruppen i helseforetaket 18.08.15.

Resultatet av risikovurdering
Ingen av hovedmålene innen fødetilbudet ble vurdert som høy risiko (rød score), men resultatet av 
risikovurderingen viser at det er områder hvor det kan settes inn tiltak med tanke på å redusere risiko.
Noen slike tiltak: 

- Øke kompetanse på fødselsangst i samarbeid med psykisk helse.
- Få etablert manglende avtale med kommune om følgetjeneste. 
- Vurdere bemanningsplanene for å styrke tilstedeværelse av nødvendig personell med tilstrekkelig 

kompetanse (passiv vakt om til aktiv vakt bl.a.). 
- Øke internundervisning samt få bedre system på hospitering for å styrke kunnskapsbasert praksis. 
- Avklare med AMK (kriterier, metode) når overflytting til høyere nivå skal skje. 
- Øke gjennomføring av kompetansekurs vedrørende amming. 
- Øke samarbeid med fastlegene. 
- Løse utfordringer når det gjelder å få dokumentert alle undersøkelser, kontroller, vurderinger og
beslutninger riktig. Dette skyldes i stor grad den manglende integrasjon mellom PARTUS 
(fødesystemet) og DIPS (elektronisk pasientjournal), og er avhengig av regionalt arbeid for å løse dette.

- Øke melding av uønskede hendelser da dette ikke blir ikke meldt i tilstrekkelig grad. Ta i bruk skjematikk 
laget ved UNN, som supplement til internt avvikssystem.

- Fast gynekolog og jordmor i større grad. 
- Tolketjeneste og bedre informasjon om trygghet i fødetilbudet.

Alle tiltakene har fått en ansvarlig med frist for gjennomføring. Tiltakene følges opp i ledelseslinjen med 
frister for gjennomføring innen utgangen av 2015.

Oppsummering av risikovurdering ift. Helse Nords hovedmål, før og etter anførte tiltak:
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Vurdering:  
Ut fra resultatene har fødetilbudet i Helgelandssykehuset et akseptabelt risikobilde, men tiltak skal  
iverksettes for å redusere risikobildet, og øke pasientsikkerhet og pasienttilfredshet.

VEDTAKSFORSLAG:

Styret tar risikovurderingen av fødetilbudet i helseforetaket og de foreslåtte tiltak til orientering.

Fred A. Mürer
Stedfortredende administrerende direktør

Saksbehandlere: Kvalitetsleder Sigurd Finne / medisinsk direktør Fred A. Mürer 

Vedlegg:

1. Brev til fødeavdelingene i Helse Nord
2. Oversikt mål og delmål fødetilbud Helse Nord
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