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1 Innledning 

1.1 Formål med dokumentet 

 

Formålet med dokumentet er å oppsummere og evaluere samhandlingsprosjektet JordmorHeim i Fjell, Sund og 

Øygarden. Rapporten oppsummerer de erfaringer som er gjort i prosjektet, gjennom etableringen, gjennomføringen og 

avslutningen. 

1.2 Om prosjektet 

 

JordmorHeim i Fjell, Sund og Øygarden er et samarbeidsprosjekt mellom de nevnte kommunene og Kvinneklinikken, 

Haukeland universitetssjukehus. Formålet med prosjektet har vært å gjøre seg erfaringer med nye og framtidsrettede 

modeller for barselomsorg, der individuell oppfølging er et stikkord. Slike modeller er forventet å bidra til mer helhetlige 

forløp der omsorgen i større grad er preget av kontinuitet. Kommune- og spesialisthelsetjenestens felles ansvar for 

organisering og ivaretakelse av barselomsorgen til kvinner, nyfødte og familier muliggjør individuelt tilpassede forløp, i 

tråd med anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen (Helsedirektoratet, 2014). Med god oppfølging 

fra kommunehelsetjenesten kan kvinner og nyfødte, som har ukompliserte fødsler og barselforløp, tilbringe mer av 

barseltiden sin hjemme, fremfor å være innlagt på sykehus. Kvinner og nyfødte som før reiste til og fra Kvinneklinikken 

(heretter KK) i dagene etter hjemreise fra sykehuset, for for eksempel vektkontroller og bilirubinkontroller, får nå en 

roligere barseltid med denne oppfølgingen hjemme/ på lokalt senter.  

I prosjektdirektivet er prosjektets overordnede målsetting satt opp: 

Etablere og utvikle en moderne, trygg og nær barselomsorg i kommunene i Vest.  

Skape en tilgjengelig og helhetlig hjemmebasert tjeneste som ivaretar kontinuitet og kvalitet med familien i fokus. 
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I 2011 ble samhandlingsprosjektet «JordmorHeim i Fjell» opprettet som et samarbeid mellom Fjell kommune og KK, 

Haukeland universitetssjukehus. Samarbeidet fortsatte etter prosjektslutt i 2012 og tilbudet om hjemmebesøk og 

nødvendige kontroller og veiledning til barselkvinner og nyfødte har vært godt evaluert (Evalueringsrapport, Agenda 

Kaupang 2012). I utredningen Jordmor heim i Vest fra 2012 ble det lagt planer for hvordan nabokommunene Sund og 

Øygarden gjennom et interkommunalt samarbeid kunne kople seg på denne tjenesten. Kommunene gikk sammen til 

Helse Bergen med spørsmål om ny samhandling. KK ønsket å ta del i et slikt samarbeid og søkte samhandlingsmidler fra 

Helse Vest. Prosjektets forarbeider ble startet høsten 2013. I 2014 jobbet man videre med planleggingen av prosjektet. 

Etableringsfasen ble lengre enn først antatt, da det tok tid å finne felles forståelse av målsettinger, samt endring av 

arbeidstider for kommunens jordmødre. I desember 2014 kunne alle de tre kommunene starte sitt nye tilbud. Prosjektet 

ble planlagt med en varighet på 2 år, til og med desember 2016.      

Samhandlingsprosjektet har hatt en styringsgruppe med representanter fra helseledelsen i hver av de tre kommunene 

og fra KK. Sund kommune har vært representert ved helsesjef Svanhild Forland. Øygarden kommune har vært 

representert ved einingsleiar Anna Nesje Nes. Spesialrådgjevar Svein Fjelland og helsesjef Terje Handal har sammen med 

leiande helsesøster Astrid Paulsen representert Fjell kommune. Gruppen har vært ledet av prosjekteier og 

klinikkdirektør på KK Ingrid Johanne Garnes, før hun ble avløst av konstituert klinikkdirektør Susanne Albrechtsen ultimo 

2016. Prosjektleder fra KK, assisterende avdelingsjordmor Martha Svarstad Vadset, har også vært med i styringsgruppen.   

Videre har prosjektet hatt en prosjektgruppe med deltakelse av alle de involverte kommunejordmødrene. For Fjell 

kommune; Hilde Ulleland, Hilde Langøy og Tonje Fluge. For Øygarden kommune jordmor Julie Hitsøy og leiande 

helsesøster Monica Rønhovde, og for Sund kommune jordmor Anita Rosendal. Jordmødre ansatt i prosjektet har også 

deltatt i prosjektgruppen. Dette har vært Guro Fjell, Åshild Gavlen og Helene Gavlen. Helsestasjonslederne i hver av 

kommunene har også deltatt i denne gruppens arbeid. Fra KK har avdelingsjordmor Beth Reistad, fagutviklingsjordmor 

Bente Langeland og assisterende avdelingsjordmor Lene A. Haugen vært med i prosjektgruppen. Prosjektleder Martha 

Svarstad Vadset har ledet prosjektgruppens arbeid. 

Prosjektleder har hatt ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjektet, samt ivaretakelse av tiltak og 

utvikling i forbindelse med prosjektet på KK. Prosjektkoordinator Tonje Fluge har, i samarbeid med kommunenes 

jordmorledere og jordmødre, hatt ansvar for drift, koordinering på tvers av de tre kommunene og daglig realisering av 

planer og målsettinger i kommunene.  

2 Bemanning, organisering, tilbud og aktivitet 

2.1 Bemanning og organisering 
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Prosjektet JordmorHeim i Fjell, Sund og Øygarden søkte å etablere en jordmortjeneste for barseloppfølging der 

tilgjengelighet var et sentralt innhold i målsettingen. For å sikre tilgjengelighet i de mindre kommunene var det 

nødvendig med det interkommunale samarbeidet, slik at jordmor var tilgjengelig gjennom hele uken. Fjell kommune 

hadde allerede avsatt en 100 % stilling til dette formål, mens Sund kommune hadde 30 % og Øygarden kommune hadde 

10 % jordmorstilling til barseloppfølging. Fjell kommune har om lag 300 fødsler pr år, Sund kommune om lag 110 og 

Øygarden kommune om lag 70 fødsler pr. år.  KK utfordret kommunene på en utvidet åpningstid, for å sikre et stabilt 

tilbud til kvinner og nyfødte uavhengig av ukedag, og ved prosjektstart var man kommet til enighet om at man ønsket å 

prøve ut en åpningstid fra mandag - lørdag, med en hjemmevaktsordning på ettermiddags- og kveldstid. Ordningen ble 

etablert i en tid hvor det ble praktisert at nyfødtscreening ble tatt innenfor et smalere vindu enn det som nå er dagens 

praksis. Dette gjorde ettermiddagstimene spesielt sårbare og en hjemmevaktsordning ble derfor etablert.   

I forarbeidene og etableringsfasen av prosjektene ble ressursbehovet stipulert ut fra den åpningstiden man kom til 

enighet om at jordmortjenesten skulle ha. Det ble tilført midler for til sammen 110 % jordmorstilling, samt midler til å 

dekke eventuelle utrykninger og kvelds- og helgetillegg. 20 % av jordmorstillingen var beregnet til en 

koordinatorfunksjon. Det ble så ansatt to jordmødre i hver sin deltidsstilling, mens koordinatorfunksjonen ble lagt til en 

av kommunens faste jordmødre. Ressurstilførselen ble dekket av samhandlingsmidler fra Helse Vest i hele 

prosjektperioden. 

2.2 Tilbud og aktivitet 

 

Fjell kommune hadde allerede flere år med verdifull erfaring om en JordmorHeim-tjeneste og gjennom prosjektet 

ønsket man å utvide denne tjenesten med særskilt fokus på 3 utviklingstiltak: 

1. Interkommunalt samarbeid som gjorde en JordmorHeim- tjeneste mulig også i nabokommunene Sund og 

Øygarden 

2. Særskilt fokus på kvinner og nyfødte med hjemreise innen 24 timer etter fødsel og etablering av tett og 

tilgjengelig oppfølging av disse 

3. Fokus på tilgjengelighet med utviding av jordmortjenestens åpningstider slik at kvinner og nyfødte i minst mulig 

grad måtte reise tilbake til sykehuset for å få utført nødvendige kontroller og oppfølging.   

Gjennom prosjektet ville man etablere et utvidet og mer helhetlig tilbud til kvinner og nyfødte, som blant annet 

inkluderte muligheter for oppfølging på kveldstid og lørdager. Intensjonen om å følge kvinner og nyfødte tett opp i 

dagene etter hjemreise er i tråd med nasjonale faglige anbefalinger (Helsedirektoratet, 2014). Slike tilbud muliggjør en 

bedre kontinuitet i oppfølgingen, samt bidrar til en roligere barseltid ved at familiene ikke må reise frem og tilbake til 

sykehuset for å få utført nødvendige kontroller. For å kunne oppnå en slik målsetting er det behov for en tilgjengelig 
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kommunal tjeneste med et tilbud alle dager. JordmorHeim (heretter JmH) ble etablert med åpningstider mandag til 

lørdag fra kl. 08-1530, og hjemmevaktsordning fra kl. 1530-2100.     

Hjemreisetid fra sykehuset blir tilpasset den enkelte barselkvinne og nyfødte sine behov, og kontinuitet, tilgjengelige 

tjenester og individuell oppfølging er en sentral del av prosjektets målsetting.  Hjemreisetid, og forløpet for øvrig, 

avhenger også av hvilket tilbud som er tilgjengelig for kvinnen og den nyfødte etter hjemreise. I startfasen av prosjektet 

ønsket man å sikre at det var nok ressurser til å ivareta den gruppen kvinner og nyfødte som ønsket å reise hjem fra 

sykehuset innen 24 timer etter fødsel. JmH ble derfor primært et tilbud til en selektert gruppe kvinner og nyfødte, og det 

ble satt opp eksklusjonskriterier som for eksempel prematuritet, akutt sectio, tvillinger og store blødninger. For å kunne 

gi barselomsorg på kort varsel til kvinner og nyfødte i kommunene trenger man en tjeneste som er tilgjengelig alle 

dager. Kvinnene meldes fra KK ved utreise til JmH, og jordmor i kommunen kontakter kvinnene og avtaler oppfølging 

allerede dagen etter hjemreise fra sykehuset (med unntak av søn- og helligdager).   

Gjennom prosjektperioden 2015-2016 har JmH fulgt opp 749 kvinner og nyfødte i deres barseltid. Disse utgjør om lag 76 

% av den totale andel barselkvinner og nyfødte i de aktuelle kommunene. Omsorgen har primært blitt gitt i form av 

hjemmebesøk, og 16 % av den totale andel konsultasjoner er gjort på jordmorbasen på Straume.  

I hjemmet/ på basen får familien tilbud om tett oppfølging og veiledning av en lokal, og for de fleste allerede kjent 

jordmortjeneste. Tilbudet er individuelt tilpasset, med blant annet observasjon av mor og barn, ammeveiledning, 

informasjon om barnestell og kontroll av rifter og sting. Barnet får vektkontroll, høretest, og evt. nyfødtscreening og 

gulsotsjekk.  

Tabellen under viser antall kvinner og nyfødte som har fått oppfølging av JmH i prosjektperioden, gjennomsnittlig antall 

liggedøgn på KK etter fødsel for disse kvinnene/nyfødte, antall konsultasjoner i kommunen pr. kvinne, gjennomsnittlig 

tid etter fødselen for første hjemmebesøk av JmH, gjennomsnittlig tid etter fødselen for overføring fra JmH til 

helsesøstertjenesten i kommunen (siste konsultasjon JmH) og gjennomsnittlig antall konsultasjoner i JmH pr virkedag. 

Antall 

2015 og 

2016 

Liggedøgn 

KK etter 

fødsel 

Antall 

konsultasjoner pr 

kvinne/nyfødt 

Første konsultasjon 

JmH (døgn etter 

fødsel) 

Siste konsultasjon JmH/ 

overført til helsesøster 

(døgn etter fødsel) 

Antall 

konsultasjoner pr 

virkedag 

749 1,6 2,0 2,8 4,7 2,5 
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3 Resultater 

3.1 Nytteeffekter – måloppnåelse 

 

Prosjektet har ønsket å måle følgende nytteeffekter (1-5). Tabellen viser også plan for måling og måloppnåelse:  

Prosjektets nytteeffekter  Indikatorer og 

målemetode 

Beskrivelse av måloppnåelsen 

1. Økt brukertilfredshet 

 

Brukertilfredshet - 

målt ved 

brukerundersøkelse 

fra 1. juni 2015 til 31. 

oktober 2016 

Brukerne angir høy tilfredshet med tjenesten 

og omsorgen de har mottatt. Resultatene er 

oppsummert i egen rapport, og vil derfor ikke 

bli behandlet her (Undersøking om barseltid 

heime, 2017). 

2. Ingen økning av 

komplikasjonsraten i 

barseltiden 

 

Ammefrekvens, 

vekttap, infeksjoner og 

reinnleggelser – målt 

ved statistisk 

registrering av alle 

som får oppfølging fra 

JmH i kommunene 

(vedlegg 1 og 2) 

Statistikk med ulike indikatorer registrert på 

alle kvinner og nyfødte med 

jordmoroppfølging i kommunene. 

Statistikken viser svært lite komplikasjoner i 

forløpene (se kap. 3.3). 

 

3. Redusert liggetid på 

sykehus 

 

Liggedøgn etter fødsel 

- Utvikling i liggetid 

følges gjennom data 

fra Helse Bergen sitt 

pasientadministrasjon

Det ses en utvikling i liggetid etter fødsel de 

senere årene. Barselkvinner og nyfødte fra 

kommuner med tilbud om jordmoroppfølging 

etter hjemreise fra sykehuset har lavere 

liggetid sammenlignet med tall fra andre 
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s-system (DIPS). kommuner (se kap. 3.4). 

4. Økt kompetanse i 

kommune- og 

spesialisthelsetjenest

en basert på utvidet 

arbeidsområde og 

tettere samarbeid 

mellom 

tjenestenivåene og 

mellom kommunene.  

 

Jordmødres erfaringer 

- målt ved 

spørreundersøkelse 

for ansatte i JmH samt 

innsamling av 

erfaringer fra KK 

Kommunens jordmødre skrev sine erfaringer 

med prosjektet ned i en erfaringsrapport. 

Rapporten hadde et ferdig utformet oppsett 

ut fra enkelte utvalgte tema, men 

jordmødrene sto fritt til å skrive ned det de 

opplevde som mest sentralt for evalueringen. 

Resultatene er samlet i kapittel 4.  

Erfaringene fra jordmødrene på KK har jevnlig 

blitt oppsummert og gjennomgått i møter 

mellom avdelingsjordmødre, prosjektleder og 

prosjektmedarbeidere. Erfaringene fra KK er 

samlet i kap. 6.2. 

Erfaringene viser økt kompetanse på begge 

tjenestenivå, spesielt økt kompetanse om 

samhandling om barselomsorg. Prosjektet 

har således gitt verdifull kompetanse om 

hvordan man praktisk samhandler tettere for 

å gjøre forløpene best mulig for barselkvinner 

og nyfødte. 

5. Tettere overføring fra 

jordmor til 

helsesøster gir 

tidligere og økt 

mulighet for 

Helsesøstres 

erfaringer - målt ved 

spørreundersøkelse 

blant helsesøstre 

Alle kommunenes helsesøstre som arbeider 

med nyfødtomsorg ble bedt om å gi sin 

evaluering av prosjektet gjennom en 

spørreundersøkelse som var utformet i 

felleskap mellom prosjektleder og 
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identifisering av 

behov for tidlig 

innsats fra helsesøster 

for sårbare kvinner/ 

familier 

 
 

jordmødre/ helsesøster i den ene 

samarbeidskommunen. Helsesøstrene viser 

at de verdsetter jordmortjenesten høyt og 

prosjektet/tjenesten har stor betydning for 

kvaliteten på kommunens barselomsorg. 

Helsesøstrene forteller også om at jordmor 

og/eller helsesøster nå kommer tidligere i 

kontakt med familiene slik at identifiserte 

behov kan følges direkte videre, og at 

individuell oppfølging kan planlegges på en 

bedre måte enn tidligere.  En oversikt over 

resultatene er samlet i kapittel 5. 

 

3.2 Leveranser – måloppnåelse 

 

I prosjektets direktiv ble det satt opp en rekke leveranser som skulle på plass til oppstart og underveis i prosjektet. 

Prosjektgruppen og styringsgruppen jobbet intensivt med å nå målene innen oppsatt tid. Som tidligere nevnt ble 

etableringsfasen av prosjektet lengre enn først antatt. Det ble jobbet mye med planlegging av organisering av det 

interkommunale samarbeidet og hvordan man praktisk skulle kunne jobbe på tvers av kommunene (for eksempel 

journaltilganger, telefonløsninger og vaktlister). Videre ble det jobbet med utvidelse og endring av arbeidstid samt 

ansettelse og opplæring av jordmødre som skulle jobbe i prosjektet. I både styringsgruppen og prosjektgruppen ble det 

jobbet intensivt med å finne felles målsettinger og gode praktiske løsninger. Opprinnelig plan om oppstart var våren 

2014, men først i desember detter året kunne JmH åpne sitt interkommunale tilbud i alle de tre kommunene.   

Gjennom arbeidet med prosjektets leveranser ble en ny modell for barselomsorg beskrevet og pasientforløp og 

inklusjonskriteria ble laget. Det ble så utarbeidet skriftlige rutiner og prosedyrer, et arbeid som i stor grad kunne bygge 

på de rutiner man allerede hadde utarbeidet gjennom flere år med JordmorHeim i Fjell kommune. Videre ble 

arbeidsprosesser utarbeidet og beskrevet, spesielt med fokus på hvordan jordmortjenesten i tre kommuner kunne jobbe 

sammen om en vakttjeneste, til tross for at de ikke var organisert under ett. Her ble det gjort et stort stykke arbeid som 
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blant annet omhandlet journaltilganger og håndtering av pasientopplysninger på tvers av kommunene. Vaktordning og 

utarbeidelse av vaktplaner utgjorde også en stor del av arbeidet. Dette var en stor omstillingsprosess for de ansatte som 

tok tid. Videre ble det utarbeidet en felles telefonvaktordning for ivaretakelse av henvendelser på vakttid. For å sikre 

god flyt i driften ble det kjøpt inn bærbare PC´ er og mobiltelefoner til alle jordmødrene som skulle jobbe i JmH. Dette 

åpnet for muligheten til journaltilgang og dokumentasjon underveis i selve hjemmebesøket.  

Videre ble det lagt en plan for registrering av data og evaluering av prosjektet i henhold til de oppsatte nytteefektene (se 

kap. 3.1).  Det ble gjennomført interessentanalyse og laget en kommunikasjonsplan ut fra dette. Oppslag, infoskriv og 

brosjyre ble utarbeidet, og nettsider ble oppdatert. Det ble utført en risikoanalyse, og tiltak ble iverksatt i forhold til de 

identifiserte risikoer. Rutiner for håndtering av avvik ble også etablert (se kap.6.5).  På KK ble det gjennomført et stort 

informasjonsarbeid og rutiner for utskriving til Fjell, Sund og Øygarden kommune ble revidert. Spesielt melderutinene 

fra KK til kommunene ble det jobbet mye med. 

I Fjell kommune hadde man allerede et etablert barseltilbud, og praktiske innretninger og utstyr var allerede på plass. I 

Sund og Øygarden kommune ble dette en større omstillingsprosess. Det ble bestilt inn nødvendig utstyr til ivaretaking av 

barselomsorg (for eksempel bilicheck- og hørselstest-apparat). Videre ble det også lagt planer for og etablert en felles 

jordmorbase på helsesenteret på Straume (Fjell) som skulle brukes til «polikliniske» konsultasjoner når det ble vurdert at 

dette var mer tjenlig enn hjemmebesøk. Alle jordmødrene i prosjektet jobbet sammen om kvalitetssikring av barsel- og 

ammekompetanse, og blant annet opplæring i gjennomføring av nyfødtscreening. 

I planleggingsfasen av prosjektet ble det lagt planer for innsamling av data og evaluering av prosjektet. Det ble blant 

annet lagt til rette for innsamling av statistikk på hver kvinne og nyfødt (vedlegg 1 og 2) som fikk oppfølging fra JmH. Det 

ble søkt om godkjenning fra personvernombudet, og tilråding ble gitt i god tid før innsamlingen startet.  

I prosjektet jobbet man også med å sikre brukermedvirkning i planleggingsfasen. Det lot seg ikke gjøre å få på plass en 

brukerrepresentant i styringsgruppen, og man valgte derfor å samle noen brukere for å gjennomføre en 

brukergruppesamtale underveis i planleggingen av prosjektet. Denne ble gjennomført med 3 brukere; to 

2.gangsfødende og en 4.gangsfødende, på Sund helsestasjon 6. mai 2014. Kvinnene var fra Øygarden og Sund kommune 

og hadde født innenfor den siste måneden. Jordmor fra kommunen, fagutviklingsjordmor fra KK og prosjektleder var 

med i samtalen. I denne samtalen kom det blant annet frem at kvinnene var opptatt av tilgjengelighet på 

jordmortjenesten i kommunen dersom de skulle reise tidlig hjem etter fødsel, og at de satte pris på at en kjent jordmor 

kommer hjem til dem etter fødselen. De var også opptatt av at tidlig hjemreise må være et frivillig tilbud, og at innholdet 

i oppfølgingen etterpå må være godt og dekke barselkvinnens og den nyfødtes behov. Kvinnene vektla at de var glade 

for å slippe å dra tilbake til KK for ulike kontroller. Videre fortalte de at dersom disse kontrollene og denne oppfølgingen 

ble et tilbud i deres kommuner, ville de ønsket å reise hjem fra KK tidligere enn de gjorde. Den ene kvinnen vektla 

behovet for å være i sykehus litt lenger fordi en hel familie og mange oppgaver ventet på henne hjemme og hun trengte 

hvile etter fødselen.  
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3.3 Kvalitet – resultat 

 

I følge prosjektets overordnede målsetting har det vært vesentlig å utvikle og etablere tilbud om en moderne, trygg, nær 

og individuelt tilpasset barselomsorg. Omsorgen skal være helhetlig og hjemmebasert, samt preget av kontinuitet og 

kvalitet. Det er familiene som skal være i fokus! Videre har det vært en målsetting å sikre en tilgjengelighet på 

barseltjenester i kommunene.  

En slik tjeneste vil være i tråd med nasjonale faglige retningslinjer, det vil si tjenester av høy kvalitet og med lokal 

tilgjengelighet på nødvendig kompetanse.  Gjennom prosjektets nytteeffekter er målsettingene satt opp som 

delmålsettinger, med plan for hvordan disse kan la seg måle.  

En av nytteeffektene er: Ingen økning av komplikasjonsraten i barseltiden, målt ved indikatorene ammefrekvens, 

vekttap, infeksjoner og reinnleggelser. Hvorvidt tilbudet som er etablert og gitt gjennom hele prosjektperioden har vært 

av høy kvalitet er ingen av prosjektets deltakere i tvil om, og det er også dette brukerne forteller i resultatene fra 

brukerundersøkelsen (Undersøking om barseltid heime, 2017). Muligheten for større grad av kontinuitet i forløpene, og 

mer grad av ro grunnet mer av barseltiden hjemme, bidrar til en kvalitetsheving på omsorgen. Likevel kan det vært 

krevende å vise en slik utvikling, spesielt på grunnlag av manglende nullmålinger, indikatorer eller tilgjengelige data fra 

liknende tiltak. Helsedirektoratet peker også på manglende kvalitetsindikatorer for barselomsorgen, og påpeker behovet 

for å gjøre lokale systematiske målinger og registreringer (2014, s. 10). For eksempel er reinnleggelser og eller 

polikliniske henvendelser tilbake til sykehuset tradisjonelt blitt brukt som indikatorer for å måle kvalitet. Når liggetiden 

kortes ned på barselavdelingene og en større del av barselomsorgen flyttes til hjemmene/ kommunene, kan man tenke 

at reinnleggelse av kvinner eller nyfødte ikke er en indikator på manglende kvalitet, men nettopp speiler god kvalitet. 

Spesielt med tanke på at enkelte komplikasjoner først blir manifeste på 2.-4. dag etter fødsel (for eksempel gulsott, 

riftproblematikk eller vekttap/ ammeproblematikk) vil en henvendelse tilbake til sykehuset ikke nødvendigvis være en 

unngåelig komplikasjon som oppstår på grunnlag av sviktende kvalitet i tilbudet og oppfølgingen, men et eksempel på et 

godt pasientforløp der både kvinnen og den nyfødte får oppfølging på det nødvendige helsetjenestenivå. Eksempelet 

viser at oppfølging i tidlig barseltid er et viktig sikkerhetsnett for barselkvinner og nyfødte.  Uten en oppfølging i 

hjemkommunen kan en se for seg at enkelte av disse reinnleggelsene ble utsatt eller i verste fall oversett på grunnlag av 

manglende oppfølging etter hjemreise.  

Innsamlet statistikk over ulike indikatorer på alle kvinner og nyfødte som har fått oppfølging av JmH i perioden viser, 

sammen med oversikt over prosjektets avvik, svært få komplikasjoner i forløpene. 

 

Amming 
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Ammefrekvens eller status amming ved oppfølging av JmH ses som en av mulighetene til å måle kvalitet. Målinger av 

ammestatus ved oppfølging av JmH i 2015 og 2016 viser følgende (ammestatus registrert ved siste kontroll av 

JordmorHeim): 

 

År Fullamming Delamming Ingen amming 

2015 79,9 % 16,6 % 3,5 % 

2016 78,5 % 17,6 % 3,5 % 

  

Det er mange faktorer som spiller inn og som påvirker kommunenes ammestatistikk ved oppfølging av JmH. Å måle 

status ved avsluttet oppfølging/ overføring til helsesøster er etter all sannsynlighet et for tidlig tidspunkt å måle effekt av 

JmH-oppfølgingen på. Det finnes ikke sammenlignbare tall fra før oppstart av et JmH-tilbud og det er ikke praksis å måle 

amming ved ca. en ukes alder i noen kommuner.  Mange av kvinnene som delammer når de møter jordmor i kommunen 

har startet med dette allerede før jordmor har kommet hjem til dem. Videre vil innslag av for eksempel 

innvandrergrupper med liten tradisjon for å amme barna sine eller andel av små barn/ premature/ andre utfordringer 

påvirke den totale andel barn som blir ammet.  Videre vil ammestatistikken sannsynligvis bli påvirket av hvordan kvinnen 

er forberedt på amming i svangerskapet, og hvilken oppfølging hun og barnet får i forhold til amming mens de er innlagt 

på sykehuset etter fødsel. Arbeid med ammekyndige helsestasjoner og barselavdelinger vil ha betydning for kvaliteten 

på den ammeveiledningen som gis, og på hvilke ammeresultater som oppnås. 

Rapporten fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming etter reevaluering av mor-barn-vennlig status på landets 

fødeavdelinger i 2014 viste at 86 % av alle nyfødte var fullammet ved utreise, 11 % var delammet og 3 % var ikke ammet 

ved utreise (Nasjonal kompetansetjeneste for amming, 2015). Disse oversiktene gir ikke helt sammenliknbare tall i og 

med at barna ved JmH-oppfølging har blitt noen dager eldre enn ved utskriving fra barselavdelingen. Dagene etter 

utskriving er sårbare dager hvor mange vil trenge mye ammehjelp og nye utfordringer vil gjøre seg gjeldene. Likevel kan 

sammenlikningen være verdifull fordi det finnes lite annen innsamlet statistikk som måler ammestatus i barnets første 

leveuke. Barselpoliklinikken på KK, Helse Bergen gjorde i 2014-2015 en innsamling av ammestatus gjennom 

brukerrapporterte data ved avslutning av oppfølgingen på barselpoliklinikken. Her viste statistikken at 85 % av barna ble 

fullammet og 15 % ble delammet (Rådgivningssenteret, KK, Helse Bergen, 2015). Sammenliknet med disse rapportene 

har JmH i Fjell, Sund og Øygarden en noe lavere andel fullammede barn enn de nasjonale fødeavdelingene og 

barselpoliklinikken på KK. 

Prosjektet har ønsket å se nærmere på oppfølging og resultater av de kvinner og nyfødte som reiser tidlig hjem fra 

sykehuset etter fødsel (her definert som hjemreise innen eller lik 24 timer etter fødsel). Ammestatus for disse kvinnene 

(N=255) viser at 80 % fullammer barnet sitt, 12,9 % delammer og 4,7 % ammer ikke ved avsluttet oppfølging av JmH. 
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Resultatet viser at ammestatus for kvinner med tidlig hjemreise i Fjell, Sund og Øygarden i denne perioden er tilnærmet 

lik som ammestatus for alle barselkvinner som har fått oppfølging av JmH i kommunen. Unntaket er at i gruppen «hjem 

innen 24 timer» er det en større andel som ikke ammer. Det fremkommer av innsamlet statistikk at disse kvinnene har 

bestemt seg for å ikke amme før de føder, og man har erfaring med at dette er kvinner som ofte velger tidlig hjemreise 

fra sykehuset, blant annet fordi de ikke trenger/ønsker ammehjelp etter fødsel. Hvorfor det er en noe lavere andel 

fullamming i disse tre kommunene enn i de sammenliknbare rapportene kan derfor ikke sies å ha sammenheng med 

fokuset på tidlig hjemreise.  

Å måle status ved oppfølging av JmH er sannsynligvis et for tidlig tidspunkt å måle effekt av tiltaket på. Målsettingen er 

ikke bare at flest mulig skal fullamme ved konsultasjonene hos JmH, men at flest mulig får så god hjelp i ammestarten 

(de første 1-2 uker) at de fortsetter å amme så lenge som helsemyndighetene anbefaler dette.  

Det har ikke lyktes prosjektet å gjøre systematiske innsamlinger av ammestatus ved 3 mnd. alder, og kommunene har 

ikke sammenliknbare tall fra årene før JmH tiltaket ble opprettet. I et liknende og parallelt prosjekt i Os kommune lykkes 

man derimot med dette. Det ble det gjort en systematisk innsamling av data om amming/ ammefrekvens ved 3. mnd 

alder etter oppstart av Nærjordmorsenter i mars 2015, og man sammenliknet så disse tallene med tall fra årene før 

nærjordmorsenteret startet. Tallene viste en markant økning i antall barn som ble fullammet ved tre mnd. alder etter 

oppstart av nærjordmorsenteret. Tidspunktet sammenfalt riktignok med helsestasjonenes fokus på oppgradering til 

«ammekyndig helsestasjon», og til sammen kan det synes som at disse to tiltakene har stor effekt på amming ved 3 

mnd. alder. Tallene fra Os kommune ser slik ut:  

                       

  
2013 2014 2015 2016 

Fullammet 
 

56 % 51 % 59 % 72 % 
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Delvis morsmelk 13 % 22 % 14 % 14 % 

Ikke morsmelk 31 % 23 % 27 % 13 % 

 

Eksempelet er tatt med for å vise hvordan man kan se en økning av amming av barn ved 3.mnd alder ved blant annet å 

opprette kommunal jordmoroppfølging i tidlig barseltid. En slik jordmoroppfølging styrker kommunens barseltilbud til 

nye familier og nyfødte, og forventes å ha gevinster langt utover nyfødtperioden. 

  

Vekttap 

Anbefalingene fra Helsedirektoratet er at alle nyfødte skal ha en vektkontroll mellom dag 2 og 4 etter fødsel, fordi dette 

er et tidsrom hvor nyfødte barn får et vekttap som gir gode indikasjoner på matinntaket (Helsedirektoratet, 2014). I 

prosjektet har alle vekttap vært registrert og største vekttap notert, uavhengig av om dette er målt av JmH eller på KK. I 

2015 registrerte Fjell, Sund og Øygarden 12 barn med vekttap på over 10 %. Ingen av disse var over 12 % (patologiske). 

Barna og mødrene ble fulgt opp etter faglige retningslinjer, og prosedyrer utarbeidet i samråd med barnelege på KK. Alle 

vekttapene ble raskt korrigert.     

I 2016 var det registrert 8 stk. med et max- vekttap på over 10 % i løpet av barselperioden. Kun ett av disse barna hadde 

et vekttap på over 12 %. Dette vekttapet oppstod mens barnet fremdeles var innlagt på barselavdelingen, og barnet ble 

utskrevet sammen med mor når vekttapet var blitt korrigert.  Ingen av barna har blitt reinnlagt pga vektproblematikk i 

løpet av prosjektperioden. Til sammenlikning viser registreringer fra barselpoliklinikken på KK i samme periode at 

reinnleggelsesprosenten ligger på ca. 1 % på mateproblematikk/stort vekttap (referanse: manuelt ført statistikk på 

reinnleggelser fra barselpoliklinikken fra 2011 til d.d.).  Fravær av store/patologiske vekttap i JmH sees som et resultat av 

en tett og god oppfølging fra jordmor de første og kritiske dagene etter fødsel, tiden hvor ammingen etableres. 

Det finnes lite sammenlignbar statistikk tilgjengelig som kan peke på om virksomhetsstatistikken fra JmH viser 

måloppnåelse hva gjelder kvalitet. I den forbindelse har det betydning at man har en nøye overvåking av egen 

virksomhet og resultat, og at man bruker tid på å gjennomgå evt. hendelser og avvik slik at man kan vurdere å forbedre 

eller endre enkelte rutiner. Avsnittet om reinnleggelser viser at ingen barn er reinnlagt på bakgrunn av 

vektproblematikk, og til tross for mangel på sammenliknbare virksomheter må det kunne sies at dette er et resultat som 

representerer kvalitet. Det er imidlertid enkelte barn som henvises poliklinisk til KK for vurdering av vekttap på dager der 

JmH holder stengt. Mangel på et kommunalt barseltilbud på søn- og helligdager er en svakhet ved JmH-tilbudet. En 

utviding med et lørdagsåpent tilbud gir imidlertid en langt bedre tilgjengelighet enn et mandag-fredags tilbud. Kvinner 

og nyfødte som trenger hjelp på søn- og helligdager vil falle dårligere ut enn de som trenger hjelp mandag- lørdag. For et 

nyfødt barn med et vekttap i grensesonen eller en mor med store ammeproblemer vil det ikke være tilstrekkelig å vente 

på hjelpen i 1-2 dager. Flere av disse familiene vil få hjelp på KK i den tiden JmH er stengt, med det resultat at de første 



JordmorHeim i   

                                       Prosjektevaluering              

 

17 

 

dagene av barseltiden i større grad blir preget av uro og reising inn til KK, noe som gir en tilleggsbelastning som ikke 

fremmer oppstart av melkeproduksjon.  Disse familiene går delvis glipp av den kontinuitet oppfølgingen av jordmor i 

JmH representerer. 

Reinnleggelser 

I 2015 var det registrert totalt 9 (2,4 %) reinnleggelser på barn fra JmH. Årsaken til reinnleggelsene var lysbehandling ved 

gulsott (5 stk./1,3 %) og andre problemstillinger som muskelskjelvinger og spørsmål om respirasjon. Samme året var det 

registrert 3 (0,8 %) reinnleggelser av barselkvinner fra JmH. To av disse kontaktet selv KK eller AMK direkte, mens den 

ene ble innlagt fra JmH for revisio.  I 2016 var det registrert 5 (1,3 %) reinnleggelser av nyfødte fra JmH, alle for 

lysbehandling/gulsottproblematikk, og en (0,2 %) reinnleggelse av mor for mastittbehandling. Alle reinnleggelsene har 

vært av relativt kort varighet og ingen av reinnleggelsene ses som en følge av avvik eller brudd på prosedyrer. 

Registreringer fra barselpoliklinikken på KK viser at i samme periode ligger reinnleggelsesprosenten på ca. 1 % på gulsott 

(referanse: manuelt ført statistikk på reinnleggelser fra barselpoliklinikken fra 2011 til d.d.). Dette er kvinner og nyfødte 

som tilhører kommuner som ikke har et kommunalt barseloppfølgingstilbud, men som da følges opp på poliklinikken på 

KK.  

 

Infeksjoner 

Det er ikke registrert behandlingstrengende infeksjoner i prosjektperioden (med unntak av en reinnleggelse for mastitt). 

Eventuelle mastitter (brystbetennelser) opptrer gjerne etter den perioden kvinnene får oppfølging av JmH og prosjektet 

har ikke tilgjengelige data på kvinner og nyfødte etter ca. 5. dag. 

3.4 Liggetid på KK 

 

Prosjektets nytteeffekt nr. 3 viser en forventning om redusert liggetid i sykehus som en effekt av tiltakene.  En av 

målsettingene ved prosjektet var å bidra til en differensiering i barseloppfølgingen der en hadde fokus på riktig 

utreisetidspunkt for den enkelte kvinne og nyfødt. Som en del av dette så en muligheter for reduksjon i liggetid for de 

kvinner og nyfødte som kunne få store deler av sin oppfølging fra et jordmorteam i kommunene. Dette kom til blant 

annet med bakgrunn i erfaringer knyttet til at mange kvinner og nyfødte ble liggende på sykehuset i påvente av ulike 

undersøkelser som skulle utføres utover i forløpet. Målsettingen er i tråd med samhandlingsreformens intensjon om 

«rett behandling - på rett sted- til rett tid» (Det kongelige helse- og omsorgsdepartementet, 2008-2009). 

I arbeidet med nye pasientforløp har det på KK vært fokus på arbeid omkring «trygg utskriving» og utarbeidelse av 

verktøy som skal kvalitetssikre de vurderingene som gjøres i forbindelse med utskriving av den enkelte barselkvinne og 
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nyfødt (vedlegg 6). Verktøyet er nyttig, spesielt ved vurderinger i gråsonen. KK og prosjektet forøvrig erfarer at «rett» 

utreisetidspunkt ikke bare er et spørsmål om hva som er faglig forsvarlig, men også et resultat av hvilke tradisjoner og 

forventninger som finnes både i befolkningen og i faggruppene. Her er man i en kontinuerlig og gradvis utvikling. Man 

ser tiltakene med barseloppfølging i hjemmene/ hjemkommunene som en vesentlig faktor i utviklingen, en endring som 

innebærer nytt syn på barseltiden.   

Tall fra Helse Bergen sitt pasientadministrasjonssystem (DIPS) viser en endring i liggetid etter fødsel de senere årene (se 

diagram). Barselkvinner og nyfødte fra kommuner med tilbud om jordmoroppfølging etter hjemreise fra sykehuset har 

lavere liggetid sammenlignet med tall fra andre kommuner. Diagrammet under viser en klar tendens hva gjelder 

utvikling i antall liggedøgn etter fødsel i Fjell, Sund og Øygarden kommune. Om fallet i antall liggedøgn i 2015 og 2016 

kommer som et resultat av en kulturendring er ikke godt å si sikkert. Det er likevel grunnlag for å tenke at opprettelsen 

av barseltjenester gjennom JmH i disse kommunene har betydning for utreisetidspunkt for de kvinnene og de nyfødte 

som får tilbud om oppfølging der. I prosjektets brukerundersøkelse oppgir kvinnene at det føles trygt med oppfølging 

hjemme/ på hjemplassen neste dag og i dagene etter utskrivning fra KK (Undersøking om barseltid heime, 2017). Det er 

grunn til å tro at tiltaket påvirker kvinner til å velge hjemreise på et tidligere tidspunkt enn de ville valgt dersom det ikke 

var tilbud om oppfølging etter utreise.    
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4 Jordmødrenes erfaringer i kommunene 

 

I prosjektet har en ønsket å se på om følgende nytteeffekt har blitt realisert:  

Økt kompetanse i kommune- og spesialisthelsetjenesten basert på utvidet arbeidsområde og tettere samarbeid mellom 

tjenestenivåene og mellom kommunene (nytteeffekt nr.4). Her vil erfaringene fra både jordmødre som jobber i 

kommunene og jordmødre som jobber på Kvinneklinikken være sentrale.  

For å få samlet inn de kommunale jordmødrenes erfaringer ble det laget et erfaringsskjema (vedlegg 3) bygget opp 

rundt følgende tema:  

1. Kontinuitet i svangerskap-, fødsel- og barselforløpene 

2. Oppfølging av barselkvinner og nyfødte i kommunene – det faglige innholdet 

3. Samarbeid mellom leddene KK- JordmorHeim- helsesøster 

4. Arbeidssituasjonen i JordmorHeim 

5. Erfaringer med differensierte barselforløp 

6. Erfaringer med interkommunal samarbeid om JordmorHeim 

Jordmødrene ble også spesifikt bedt om å dele sine erfaringer knyttet til kompetanseutvikling i kommunene.  

Jordmødrene svarte hver for seg og 4 av 7 jordmødre leverte inn sine erfaringer. I det følgende presenteres et kortfattet 

sammendrag av det mest sentrale innholdet i disse besvarelsene.  

 

Tema 1: Kontinuitet i svangerskap-, fødsel- og barselforløpene 

Jordmødrene gir tilbakemelding om at barseloppfølgingen i Fjell, Sund og Øygarden ofte blir gjort av en annen jordmor 

enn den jordmoren som har fulgt kvinnen opp i svangerskapet. Oppfølging av samme jordmor sees som et ideal, men 

det oppleves også at det likevel er en form for kontinuitet fordi det er en mindre gruppe av jordmødre som sammen 

foretar oppfølgingen både før og etter fødsel. Kontinuiteten baserer seg da på at jordmødrene har god og lik, 

kvalitetssikret faglig kompetanse. Jordmødrene opplever at samtlige jordmødre i de tre kommunene har denne gode 

kompetansen. Gode rutiner og tilgang til elektronisk journalsystem gjør det mulig for den enkelte jordmor å følge opp de 

tiltak og den oppfølging som en av de andre jordmødrene har iverksatt, samt å kunne ha kjennskap til kvinnen og den 
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nyfødtes behov før jordmor drar på hjemmebesøk.   Jordmor opplever også at kvinnene setter stor pris på hjemmebesøk 

fremfor poliklinisk oppfølging, uansett hvilken jordmor som kommer hjem til henne fra de ulike kommunene. 

Selv om man etterstreber at der det er mulig er det jordmor som er kjent fra svangerskapet som følger kvinnen også 

etter fødsel, lar dette seg ofte ikke gjennomføre. Det ses som mer vesentlig at kvinnen og den nyfødte får oppfølging til 

den tiden de trenger det, mer enn at dette styres av hvem som er på jobb og har tid. Kvinnene er informert om dette i 

svangerskapet, og jordmors inntrykk er at det er viktigst at de får støtte og trygghet av kunnskapsrike jordmødre, 

fremfor at det må være fra den ene, kjente personen. Det legges vekt på at det for enkelte kvinner er mer avgjørende at 

det er en kjent jordmor som følger henne opp. 

 

Tema 2: Oppfølging av barselkvinner og nyfødte i kommunene – det faglige innholdet 

Når det gjelder selve oppfølgingen av barselkvinnene og de nyfødte, opplever jordmødrene at det er høy kompetanse i 

gruppen. Oppfølgingen og rutiner bygger på faglige retningslinjer og individuell og tilpasset omsorg til den enkelte 

familie. Det trekkes frem at det er vesentlig å ha gode rutiner spesielt ved ammeutfordringer, og at arbeidet med 

ammekyndig helsestasjon er verdifullt i denne sammenheng.  

Jordmor påpeker at resultater og tilbakemeldinger fra brukerne viser at tilbudet har høy faglig kvalitet. Jordmødrene 

holder seg oppdatert gjennom kurs, sertifiseringer, perinataldager etc, men kommenterer at det ville vært ideelt om det 

ble lagt til rette for mer kurs, fagdager og hospiteringer. Fjell kommune har hatt et etablert barseltilbud gjennom flere 

år, også før prosjektstart. Jordmor understreker at av den grunn var fagkompetansen allerede etablert i denne 

kommunen. Jordmor påpeker at ytterligere kompetanseheving ville kunne finne sted ved flere kurs, samt ved 

hospitering på barsel på KK.  

 

Tema 3: Samarbeid mellom leddene KK – JordmorHeim – helsesøster 

JordmorHeim får to ganger daglig meldt alle kvinner og nyfødte som reiser hjem fra KK etter fødsel. Jordmødrene 

opplever at en får tidlig beskjed om hjemreise, også om de som faller utenfra kriteriene for JordmorHeim. 

Kommunejordmødrene opplever dette som en stor forbedring fra tidligere, da en måtte vente på fødselsmelding i 

posten. Videre påpekes det at utviklingen har bidratt til en tettere overføring og et tettere samarbeid mellom jordmødre 

og helsesøstre. Det gir mulighet for tidlig identifisering av behov slik at helsesøster kan komme inn på hjemmebesøk 

tidligere enn før. Dette er særlig nyttig i de familiene som er sårbare, og en får mulighet til å komme tidligere inn og 

iverksette tiltak.  

Videre forteller jordmor at muligheten en har til å ringe KK for rådføring eller evt. henvisninger tilbake til KK, gjør 

hverdagen for jordmor trygg, særlig lørdager når en er alene på jobb i kommunene. Meldesystemet via ekspedisjonen 



JordmorHeim i   

                                       Prosjektevaluering              

 

21 

 

fungerer godt, men jordmødrene ser frem til at et elektronisk meldesystem skal komme på plass. Det vil muligens gi 

mindre «feilmeldinger», noe en fra tid til annen ser i dag. Det påpekes også at det fra tid til annen blir meldt kvinner til 

JordmorHeim som ikke faller inn under kriteriene for oppfølging i JordmorHeim.  

Oppsummert ses melding og fødselsrapport fra KK som svært viktig for å kunne gi et supplerende og fullgodt 

barseltilbud tilpasset den individuelle oppfølgingen kvinnene og de nyfødte har behov for. Det påpekes også at evt. 

telefoner fra KK med spørsmål for å kunne ivareta kvinner og nyfødtes behov på best mulig vis ses som positivt.   

Jordmor opplever et godt samarbeid med alle ledd, at alle ønsker det beste for barselkvinnene og de nyfødte, og at en 

med dette utgangspunktet jobber godt sammen.  

 

Tema 4: Arbeidssituasjonen i JordmorHeim 

Jordmødrene oppgir at de opplever å samarbeide godt om oppfølgingen av kvinnene og de nyfødte, både når det gjelder 

hvem som skal dra på hjemmebesøk og faglige spørsmål/ «support ved vurderinger» over telefon. 

Flere av jordmødrene oppgir at de opplever at JordmorHeim er godt bemannet med 2 jordmødre på barselarbeid fra 

mandag til fredag samt ekstra jordmor i Sund og Øygarden i 2 timer, 3-4 dager i uken. Ved sykdom og ferieavvikling blir 

det derimot ofte utfordrende å få dekket opp, og tjenesten oppleves som sårbar dersom det bare er en jordmor på jobb 

pr dag.  

Jordmødrene opplever seg som fleksible og at de jobber for å gi barselkvinnene/nyfødte et best mulig tilbud utfra den 

enkeltes behov. De strekker seg langt i å tilby hjemmebesøk, også på lørdager når det bare er en jordmor på jobb.    

Jordmødrene som er ansatt i prosjektet, «prosjektjordmødrene», får gode skussmål for flott og inspirerende innsats, stå-

på-vilje, raushet og positivitet. Det påpekes at deres arbeidshverdag er uforutsigbar, og at de reiser på tvers av de tre 

kommunene alt etter hvor behovet er størst. Videre jobber også disse jordmødrene flere lørdager enn de fast ansatte 

jordmødrene.  

Jordmor påpeker at lørdagsarbeidet krever organisering og arbeid med turnus. Videre påpekes det at prosjektet har fått 

på plass gode telefon- og journal/data-ordninger. Jordmor opplever det som tidkrevende å dokumentere, og påpeker at 

på- og avlogging (mellom tre kommuners systemer), dårlig mobildekning og manglende merking av veier og hus kan 

være krevende faktorer i arbeidshverdagen.   

 

Tema 5: Erfaringer med differensierte barselforløp 

Jordmødrene påpeker at det er verdifullt og riktig å tilpasse barselforløpet ut fra kvinnen og barnets behov. Det at 

tjenesten er hjemmebasert gir ro og trygghet i en sårbar og verdifull tid. Jordmor opplever at kvinnene sier at «det er så 
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godt at dere kommer hjem, så slipper vi å stresse oss ut med en nyfødt».  Det påpekes at «pendling» mellom hjemmet 

og poliklinikk på sykehuset representerer dårlig barselomsorg, spesielt for kvinner og nyfødte med gulsott problematikk 

der det kan bli mange turer inn til sykehuset fordi kommunene ikke har analysemuligheter for blodprøve av bilirubin. 

Jordmor påpeker at da bør reinnleggelse vurderes.  

Jordmødrene opplever at hjemmebesøk er den ideelle formen for oppfølging av kvinner og nyfødte, og at alternativet 

med konsultasjoner på jordmorbasen gir mer uro i barseltiden. Likevel påpekes det at det er bedre for barselkvinnene å 

komme til lokal base enn å dra på poliklinisk konsultasjon på KK, spesielt pga. lang reisevei og den kontinuitet kommunal 

oppfølging kan tilby. Jordmor opplever at polikliniske konsultasjoner er spesielt uheldig for kvinner og nyfødte med 

komplikasjoner i barseltiden. Videre understrekes det at det ville være en fordel om alle barselkvinner fikk tilbud om 

JordmorHeim, og at kriteriene bør utgå. Jordmor ser at alle kvinner og nyfødte som faller utenfor kriteriene har behov 

for oppfølging av jordmor etter hjemreise og ofte relativt korte opphold på barselavdelingen. Jordmor påpeker at dette 

er kvinner med en utfordrende start, og det at de må ta den lange returen tilbake til KK for vektkontroll eller 

nyfødtscreening er svært synd. Hun ønsker at det skal være et mål for JordmorHeim at alle barselkvinner får tilbud om 

oppfølging, noe som også vil være i tråd med anbefalingene i de nasjonale retningslinjene for barselomsorgen.  

 

Tema 6: Erfaringer med interkommunalt samarbeid om JordmorHeim. 

Jordmor påpeker at det er mer krevende å drifte tre kommuner sammen enn kun en kommune. Samtidig er det positivt 

at kommunene hjelper hverandre med å kunne opprettholde et stabilt og godt tilbud også ved ferieavvikling og 

sykdomsfravær. 

Jordmødrene opplever at det har vært et godt og tett interkommunalt samarbeid med tanke på utøvelsen av god 

barselomsorg til den enkelte familie i de tre kommunene. Samtidig opplever de å være et team av fleksible jordmødre 

med faglig kunnskap som strekker seg langt for å gi familiene hjemmebesøk. Det er lange avstander mellom 

kommunene, men gjennom fleksibilitet og fordeling av ressurser blir det mulig å tilby hjemmebesøk også til utkantene. 

Ved sykdom, ferieavvikling og fridager har barselkvinnene i alle kommunene blitt ivaretatt selv om lokal jordmor ikke er 

på jobb. Jordmor understreker at dette gjør tjenesten trygg og forutsigbar for barselkvinnene og deres familie.  

Jordmor sier videre at jordmorHeim må fortsette som i dag fordi det er et godt og trygt barseltilbud. En annen jordmor 

påpeker at hele jordmortjenesten (ikke bare barselomsorgen) bør ser på og organiseres under ett. 

Om oppstart av prosjektet, utvikling og endring påpeker jordmor at ved oppstart av prosjektet hadde Fjell kommune et 

etablert og utbygd barseltilbud gjennom samarbeidsprosjektet med Helse Bergen, JordmorHeim i Sund og Øygarden 

hadde ikke tilbud om barselomsorg/ hjemmebesøk før prosjektstart. Jordmødrene i Fjell sine erfaringer, deres 

kompetanse og prosedyrer var til stor nytte før og etter prosjektstart. På en annen side ble det utfordrende å finne felles 

forståelse rundt innholdet i det nye prosjektet. Hun sier at det at en kommune hadde erfaringer med barselomsorg 
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gjorde det vanskelig å få til endring og se alternative og nye løsninger. Videre påpekes det at dette til tider har resultert i 

lange og utfordrende prosesser rundt det å få til endringer.  Et eksempel på en slik endring som blir trukket frem av 

jordmor er arbeidet med melderutiner fra KK, og at prosjektet brukte 1,5 år på å få innført prosedyren å få meldt alle 

som reiser hjem fra KK for å få lukket avvik.  

En av jordmødrene avslutter med å påpeke at god barselomsorg er helsefremmende og forebyggende arbeid! Hun sier 

så at hun opplever at det har vært en fantastisk, og ikke minst lærerik måte å utøve barselomsorg på for henne som 

jordmor.  

 

5 Helsesøstres erfaringer med JordmorHeim 

 

En av nytteeffektene man har sett for seg i prosjektet er: 

Tettere overføring fra jordmor til helsesøster gir tidligere og økt mulighet for identifisering av behov og tidligere innsats 

fra helsesøster for sårbare kvinner/ familier (nytteeffekt nr. 5).  

For å forsøke å måle dette henvendte vi oss til helsesøstrene som jobber med barselomsorg på de ulike helsestasjonene. 

Alle helsesøstrene som har jobbet tett på JordmorHeim og samarbeidet med dem fikk utdelt et skjema (vedlegg 4) der vi 

ba om deres tilbakemeldinger og opplevelser med prosjektet/ etableringen av JordmorHeim tjenesten. 

Helsesøstrene svarte både samlet og hver for seg, og det kom inn svar fra alle de tre kommunene.  

Svarene var svært homogene og følgende momenter kom frem: 

Helsesøstrene opplever at barselkvinner og nyfødte i sin kommune blir godt ivaretatt etter hjemreise fra sykehuset. 

Helsesøstrene opplever at kvinnene får god oppfølging og ivaretaking av jordmor og at kvinnene har mer kunnskap om 

amming etter at jordmor har vært hos dem. Videre påpeker helsesøster også at alle barselkvinner burde få tilbudet, og 

at kvinner og nyfødte som ekskluderes fra JordmorHeim har dårligere ivaretakelse etter hjemreise.  

Helsesøstrene oppgir at de opplever endring i kvaliteten på oppfølgingen av barselkvinner og nyfødte etter opprettelsen 

av JordmorHeim og beskriver blant annet følgende årsaker: 

«Helsestasjonene med jordmor og helsesøster kommer tidligere inn og kan identifisere behov som barselkvinnen og 

familien har». 

«Vi får informasjon om barnet, familien før fødselsmeldingen kommer. Det er da lettere å planlegge hjemmebesøket og 

vi kan komme tidligere inn». 
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«Bedre ammehjelp». 

«Mødrene fornøyde». 

På spørsmål om hvordan de ser for seg at omsorgen de første ukene etter fødsel optimalt kunne vært organisert, svarer 

helsesøstrene: 

«JordmorHeim på hjemmebesøk innen uke 1, helsesøster på hjemmebesøk innen uke 2 og telefon hjem fra helsesøster 1-

2 uker etter hjemmebesøk».  

«Alle bør inkluderes i JordmorHeim». 

Helsesøstrene oppgir at de stort sett har de samme arbeidsoppgavene før, men at de kommer tidligere inn i familiene. 

Videre blir det også påpekt som en endring i egen arbeidssituasjon at de nå utfører færre vektkontroller og at det er 

avlastende for dem at jordmor er tidlig inne med ammeveiledning. Helsesøster oppgir at det er lærerikt å samarbeide 

med jordmor. Følgende blir også sagt om endringen i arbeidssituasjonen: 

«Flere har fått god oppfølging og veiledning tidlig før helsesøster kommer. Ammeveiledning og veiledning i andre ting 

som foreldre har behov for». 

«Tenker at barselkvinnene virker tryggere og mer avslappet».  

«Kommer i noen tilfeller tidligere på hjemmebesøk, ofte før vi har mottatt fødselsmelding».  

«Mødre har fått hjelp med ammestarten og mestrer det bedre».  

Videre oppgir de at de opplever at samarbeidet med jordmortjenesten fungerer godt, og at de jobber tett sammen og 

samarbeider for at kvinnene skal ha en god oppfølging gjennom svangerskap og barseltid. Det at helsesøster og jordmor 

kjenner hverandre og har tett kontakt trekkes frem som en viktig verdi. En god rapport fra jordmor understrekes også 

som viktig for et godt samarbeid.  

På spørsmål om hva som fungerer mindre godt når det gjelder samarbeidet mellom dem og jordmortjenesten har 

helsesøster lite å kommentere. En av dem påpeker at internpost-systemet har forbedrings potensiale, og at i en mindre 

kommune er det sårbart å bare ha en jordmor.    

Som innspill til evalueringen av JordmorHeim-prosjektet holder helsesøstrene frem at:  

«Det hadde vært en fordel dersom alle barselkvinnene var med i JordmorHeim. Vi har hatt flere tilfeller der 

barselkvinnene har hatt behov for dette tilbudet, men har blitt ekskludert pga kriteriene».  

Oppsummering: 

Helsesøstrene opplever at samarbeidet mellom dem og jordmortjenesten fungerer godt og at de har en tettere 

overføring av kvinnene/ de nyfødte. De får mulighet til tidligere innsats fordi de får meldt kvinner og nyfødte tidligere, 
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samtidig som jordmor starter oppfølging av nødvendige behov tidlig etter hjemkomst fra sykehuset. Helsesøstrene 

påpeker at tidligere innsats for sårbare kvinner/familier kunne vært enda bedre ivaretatt om alle kvinner og nyfødte ble 

gitt tilbud om oppfølging av jordmor etter hjemreise.   

6 Erfaringer fra etablering og gjennomføring av prosjektet  

6.1 Hjemmebesøk/ basearbeid 

 

Anbefalingen om hjemmebesøk av jordmor til alle barselkvinner og nyfødte etter hjemreise fra barselavdelingen er en 

sentral og sterk anbefaling i Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen:  

«For kvinner og nyfødte hvor det vurderes som like trygt med oppfølging i hjemmet / lokalt som i føde-/barselavdeling, 

anbefales ett hjemmebesøk av jordmor innen første–andre døgn etter hjemreisen». 

«For kvinner med gode erfaringer fra tidligere fødsel, amming og barseltid tilbys det ett hjemmebesøk av jordmor i løpet 

av de tre første døgnene etter hjemreisen». 

«For kvinner med vanskelig ammestart, komplisert fødselsforløp, ambulant fødsel / hjemmefødsel eller familier i en 

risikosituasjon bør det tilbys ytterligere hjemmebesøk i løpet av den første uken etter fødselen». 

(Helsedirektoratet, 2014, s. 12 

JmH har helt siden oppstart hatt fokus på hjemmebasert barselomsorg og verdien av hjemmebesøket står sterkt.  For å 

kunne sikre en tilgjengelig tjeneste på dager der mange barselkvinner trenger hjelp samtidig eller ved færre 

jordmorressurser tilgjengelig (for eksempel ved sykefravær), opprettet man en jordmorbase på Straume helsestasjon. I 

de tre kommunene er det store avstander og enkelte dager lar det seg ikke gjøre å reise hjem til familiene. I prosjektet 

har man også diskutert at for flere kvinner kan det gis like god omsorg med oppfølging på en base for eksempel litt 

lengre ut i forløpet/ i stedet for et hjemmebesøk nr. 2 og 3. Av JmH´s virksomhetsstatistikk ser vi at i prosjektperioden er 

totalt 16 % av konsultasjonene utført på jordmorbasen eller på de lokale helsestasjonene. 84 % av konsultasjonene er 

altså gjort som hjemmebesøk. 

6.2 Eksklusjonskriterier 

 

Som tidligere nevnt ønsket jordmortjenesten i kommunene at JordmorHeim-tjenesten skulle være et tilbud til «friske» 

barselkvinner og nyfødte, og følgende eksklusjonskriterier ble satt opp (fra melderutinen, vedlegg 5): 
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«Akutt sectio, fleirlingar, barn fødd før svangerskapsveke 37+0, fødselsvekt under 2800 g og fødselsvekt over 5000 g, 

bløding hjå kvinna > 1000ml,  og/eller komplikasjonar hjå mor og barn som krev medisinsk oppfølging etter utskriving frå 

KK/BKB». 

Med bakgrunn i disse eksklusjonskriteriene tenkte man at seleksjonen av barselkvinner og nyfødte skulle skje på KK, og 

at oppfølging etter hjemreise fra KK for den gruppen som faller utenfor JordmorHeim-tilbudet enten blir ivaretatt av 

helsesøster i kommunene (etter dag 5) eller poliklinisk på KK. Resultatet av eksklusjonskriteriene blir derfor at kvinner og 

nyfødte som ikke regnes som «friske» barselkvinner og nyfødte får et langt dårligere tilbud enn de som inkluderes i 

JordmorHeim. Tilbudet til dem vil ikke bære preg av den samme kontinuitet som JordmorHeim vil kunne tilby, samt at 

reising til og fra en sykehuspoliklinikk representerer en urolig barseltid som ikke er i tråd med de faglige anbefalinger 

som er gitt gjennom Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen (Helsedirektoratet, 2014). Erfaringene fra 

representantene fra KK er at tilbud om oppfølging fra en kommunal jordmortjeneste bør være behovsprøvd og ikke 

kriteriebestemt. Den kommunale jormortjenesten har argumentert med ressurshensyn i denne debatten. 

6.3 Hjemmevaktsordning 

 

Ved oppstart av det nye interkommunale JordmorHeim ble kommunehelsetjenesten utfordret på en hjemmevakts-

ordning for å kunne ivareta prinsippet om tilgjengelighet og omsorg kort tid etter hjemreise, spesielt for de kvinnene og 

nyfødte som hadde et kort opphold på barselavdelingene på KK (hjemreise innen 24 timer). Med bakgrunn i at 

nyfødtscreening på den tiden skulle utføres innenfor et lite og avgrenset «vindu» (48-50 timer etter fødsel), ble det 

nødvendig å ha en mulighet for prøvetaking også på ettermiddagstid. Prosjektet jobbet med å få endret praksisen på 

nyfødtscreening-takingen, og innen oppstart var denne endret til 48-72 timer etter fødsel.  

Erfaringene med hjemmevakts-ordningen var nyttige. Det viste seg raskt at barseltelefonen i liten grad ble brukt på 

kveldstid. Det er i perioden desember 2014- juni 2016 registrert 42 telefonkontakter fra barselkvinner i kommunene på 

vakttid. Det ble i samme periode foretatt totalt 12 utrykninger hvorav 6 var med bakgrunn i problemstillinger hos barnet 

(ernæring) og 1 på grunn av problemstilling hos mor. De resterende 5 ble gjort på lørdags ettermiddager fordi tidspunkt 

for nyfødtscreening falt til etter arbeidstid (og fordi det ikke finnes et kommunalt tilbud om dette på søndager).  

Erfaringene tilser altså at de aller fleste problemstillinger kan løses på dagtid med tett og god oppfølging fra 

JordmorHeim. Dersom det skulle oppstå problemstillinger som ikke kan vente til neste dag, henvender barselkvinnene 

seg nå på KK sin døgnåpne barseltelefon.    
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6.4 Sentrale erfaringer fra KK 

 

Prosjektleder og prosjektgruppens deltakere har jobbet med å samle inn de erfaringer som er gjort på KK med 

samhandlingen med JmH i Fjell, Sund og Øygarden. Det er positive erfaringer blant jordmødrene på avdelingene hvor 

det jobbes med barselomsorg og utskrivning til kommunene.  

Oppfølging av jordmor i kommunene etter hjemreise fra barselavdelingen har i lengre tid vært etterspurt i fagmiljøene. 

Helsedirektoratet peker på et «brudd» i oppfølgingen fra hjemreise fra sykehuset til oppfølging i kommunene (2014, s. 

6). Gjennom et etablert JmH-tilbud er denne «kritiske perioden» eliminert eller minimert. Det at jordmor i kommunen 

kan følge opp problemstillinger allerede dagen etter utskriving ses som en stor kvalitetsheving av den helhetlige 

omsorgen. Det oppleves som meget positivt å sende kvinner og nyfødte hjem til et tilbud som ivaretar omsorgen av 

barselkvinnen og den nyfødte allerede neste dag. Det er en felles opplevelse at kvinnene og de nyfødte blir godt 

ivaretatt også etter hjemreise. Dialogen og kontakten rundt oppfølging av den enkelte kvinne og nyfødt oppleves som 

god. Utfordringer knytter seg til at tilbudene er stengt søndager og helligdager, og at kvinner og nyfødte som reiser hjem 

dagene før slike «stengte dager» ikke får et helhetlig og godt barseltilbud i sin kommune.  

En annen utfordring med samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene knytter seg til melderutinene fra 

sykehuset til JmH. Melderutiner er pr i dag preget av mange manuelle operasjoner, daglig telefonkontakt og sending av 

journalopplysninger pr. post.  Mer om dette i kap. 6.5. 

Som vi tidlig forutså og utredet gjennom bruk av risikoanalyse, har vi erfart at det har tatt tid å oppnå god 

implementering av utskrivingsrutiner i avdelingene på KK. Dette skyldes blant annet at det finnes flere ulike alternativer 

for oppfølging etter utskriving fra KK. Innholdet i disse oppfølgingsalterantivene er noe ulikt. Dette kan være vanskelige å 

håndtere for den enkelte jordmor som planlegger oppfølgingen videre for barselkvinnen og den nyfødte. Som et 

risikoreduserende tiltak ble funksjonelle «oppskrifter» for utskriving plassert i hver avdeling og diverse 

informasjonstiltak ble gjennomført på KK.  Erfaringen er at stadige påminnelser er nyttige. Samtidig erfarer vi også 

hvordan likhet i innhold, tilgjengelighet og melderutiner for de ulike tilbudene etter utskriving er viktige 

risikoreduserende faktorer. Etter to år med prosjekt oppleves det som om melderutiner fungerer godt, og den enkelte 

jordmor som håndterer utskrivingene synes etter hvert å ha kjennskap om lokale tilbud og kan slik planlegge kvinnen og 

den nyfødtes forløp bedre.  

Videre søker mange jordmødre å ringe jordmor i den aktuelle kommunen for å høre om kvinnen og den nyfødte kan få 

oppfølging der (og om detaljene i oppfølgingen). Søndager og på kveldstid er ikke denne muligheten til stede og 

utskrivende jordmødre kan muligens oppleve at det kjennes litt usikkert at tiden for oppfølgingen fra neste ledd ikke er 

stadfestet? Dette kan være en konsekvens av at barseloppfølging i alle kommuner enda ikke er en etablert selvfølge. En 

annen årsak kan være at gamle rutiner der oppfølgingen avtales direkte pr. telefon «henger igjen» og slik sett blir 
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opplevd som mer «vanntette». Videre kan erfaringene noen ganger tilsi at enkelte jordmødre ikke leser rutinene godt 

nok, men velger å søke informasjonen hos kollegaer eller kanskje følger rutinene slik man husker dem uten å sjekke 

detaljene.   

Jordmødre på Kvinneklinikken bemerker at det oppleves som sårbart og en svakhet ved tilbudet at jordmortjenesten i 

kommunene er stengt søndager og helligdager. Videre er tilbakemeldingene på at kommunene nå har et lørdagstilbud til 

sine barselkvinner og nyfødte udelt positive. Mange jordmødre på utskrivende avdelinger kan fortelle at de opplever at 

stengte dager/perioder gir et dårligere tilbud/ mangel på tilbud til kvinner og nyfødte som føder dagene i forkant. Flere 

sammenhengende stengte dager i høytidsperioder er spesielt sårbart. Videre er erfaringen at det at kommunene tilbyr 

et stabilt tilbud gjennom hele sommerferie-avviklingen er avgjørende for god omsorg og ivaretakelse av kontinuitet for 

de barselkvinner som føder om sommeren. Sommeren er høysesong for fødsler og barselarbeid, og et stabilt og godt 

kommunetilbud er derfor sentralt i denne perioden.     

Om differensiering av barselomsorgen og tidlig hjemreise 

I en tid hvor barselomsorgen er i endring og differensiering i tilbudet innføres i større grad enn før, kan man tenke seg at 

det må gå en tid før alle involverte finner en god og felles forståelse av hva gode pasientforløp er. Opplevelsen ved 

innføring av de nye tilbudene i kommunen var at både jordmødre og barselkvinner virket usikre på tilbudet, og på 

vurderinger omkring både liggetid og oppfølging etterpå. Det ser ut til at dette i stor grad har gått seg fint til i løpet av 

prosjektperioden. Å finne det rette tidspunktet for hjemreise kan være vanskelig. Avgjørelsen må være et samarbeid 

mellom jordmor og kvinnen/ hennes familie og avhenger av svært mange faktorer (for eksempel helg, tid på døgnet, 

amming, sosialt nettverk, avstander…). Opplevelsen er at mange kvinner gjerne vil reise hjem innen det første døgnet 

etter fødsel, dersom de kan få tilbud om nyfødtscreening og annen oppfølging på hjemplassen. Dette gjelder spesielt 

kvinner som har født før, og kvinner som opplever at ammingen går fint. Noen kvinner ønsker å reise tidlig hjem 

uavhengig av tilbud videre, andre innretter hjemreiseønsket etter tilbudet. Dette vil blant annet kunne medvirke til at 

kvinner som er klar for hjemreise tidlig i helg, likevel blir værende på KK til nyfødtscreening er tatt. Jordmødre opplever 

også at kvinner gjerne vil reise hjem tidlig, noen ganger også før jordmor mener hun bør. Jordmødrene opplever at dette 

ofte er et uttrykk for at kvinnene føler seg trygge og klare til å dra hjem, men også at ønske om tidlig hjemreise gjerne er 

et resultat av opplevelsen av romforhold (mangel på familierom) eller faktorer hjemme.  

Tilbud om tidlig hjemreise (innen 24 timer) er pr dags dato et frivillig tilbud. I travle perioder opplever jordmødrene at de 

må motivere kvinner til å reise tidlig hjem, slik at barselavdelingen skal ha plass til alle som trenger å være der. Det 

kommer tilbakemeldinger om at enkelte kvinner opplever seg «presset» til tidlig hjemreise. Jordmødrene på 

barselavdelingene kunne fra tid til annen ønsket seg et større handlingsrom slik at barselkvinnene kunne oppleve større 

grad av valgfrihet i disse vurderingene. Brukerundersøkelsen viser at et mindre antall kvinner har opplevd en slik mangel 

på valgfrihet, men oppfølgingen etter hjemreise er likevel godt evaluert. Dersom jordmor i kommunen fanger opp og 
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følger opp problemstillinger dagen etter hjemreise, kan det derfor synes som om at endel kvinner som selv opplevde at 

de reiste for tidlig hjem likevel ser at oppfølgingen totalt sett har vært god.  

Mange av KKs barselkvinner og nyfødte reiser tidlig hjem etter fødselen (innen 1- 1,5 døgn). Personalets opplevelser 

rundt dette kan være at oppholdet blir så kort at man ikke rekker å oppnå en relasjon og at tiden «inne» kan bli travel. 

Det er en naturlig konsekvens av at utskrivings-klargjøringen må starte tidligere enn før. Selv om jordmor i kommunen 

overtar etter 1-2 døgn, er det en del sjekkpunkter og informasjon knyttet til barseltid og amming som barselkvinnen skal 

ha med seg ved utreise, spesielt med tanke på at de første 2 døgn er en svært viktig tid for god etablering av amming. 

Generelt er inntrykket at både barselkvinner og jordmødre er meget godt fornøyde med at det finnes et stabilt, godt 

jordmortilbud i hjemkommunen der kvinner og nyfødte kan få oppfølging etter hjemreise. Videre påpeker KK at et 

kommunalt barseltilbud ikke bør styres av kriterier for inklusjon og eksklusjon, men være behovsprøvd og tilgjengelig for 

alle barselkvinner og nyfødte. 

6.5 Avvik og overføring av opplysninger 

 

I prosjektperioden har det til sammen vært meldt 48 avvik i prosjektet. Avvik er forstått som avvik fra rutiner og 

prosedyrer, situasjoner med forbedrings potensiale og uheldige situasjoner som må registreres og arbeides med for å 

minimere risikoen for gjentakelse.  I startfasen av prosjektet ble det gjort et stort arbeid med avviksrutiner og 

avvikshåndtering. Alle avvik ble tatt opp i prosjektgruppemøter eller i dialog mellom prosjektleder og 

jordmorkoordinator.  Innholdet i avvikene er av varierende alvorlighetsgrad, men alle meldingene har vært brukt i 

forbedringsarbeidet gjennom perioden. 20 av meldingene dreide seg om kvinner og nyfødte som ikke ble meldt etter 

melderutinen («ikke meldt»). Ytterligere 22 av meldingene dreide seg også om melderutinen, for eksempel kvinner som 

skulle vært ringt om til JmH/helsestasjonen men der dette ikke ble gjort, mangelfulle opplysninger i 

helsestasjonsmeldingen, eller kvinner som ble meldt som ikke skulle vært meldt. De resterende meldingene (6 stk.) er 

hendelser som forteller om ikke-optimal håndtering av utskrivingssituasjonen (skulle blitt litt lenger på sykehuset), 

gjenglemt tampong, problemstillinger knyttet til urinretensjon og tilbakemelding på opplevelse av ikke-optimal 

fødselsomsorg. En av meldingene omhandlet forbedrings potensiale i kommunikasjonen mellom JmH og sykehuset.  

Systematisk avviksarbeid viste tidlig i prosjektet at det var utfordringer knyttet til melderutinen. Som en del av rutinen 

skal jordmor på post melde kvinnen og den nyfødte til ekspedisjonen på KK ved utreise. Der blir kvinnen og den nyfødte 

ført på en liste over utskrevne barselkvinner fra sin kommune. Neste virkedag ringer jordmor i JmH til ekspedisjonen på 

KK og får meldt (pr. tlf) de aktuelle kvinnene fra sin kommune. Jordmor i kommunen tar så kontakt med kvinnen og 

avtaler tid for neste oppfølging. De mest hyppig forekommende avvikene dreide seg om at listen i ekspedisjonen ikke var 
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komplett, og at flere kvinner og nyfødte av den grunn ikke ble meldt til kommunen («ikke meldt»). Dette hadde 

potensielt alvorlige konsekvenser og var et avvik som måtte lukkes.  

Merkantilt personell på KK har gjennom prosjektet gjort en flott innsats for å bidra til best mulig melderutine til 

kommunene. Også i forbindelse med dette avviket («ikke meldt») fikk merkantilt personell på KK en nøkkelrolle. I 

ekspedisjonen på KK foreslo man å innføre en daglig rutine der rapport i journalsystemet DIPS kjøres for å få oversikt 

over alle utskrevede kvinner fra den aktuelle kommunen. En forutsetning for at rutinen skulle kunne tas i bruk er at 

kommunene tar imot meldinger om alle barselkvinner og nyfødte fra sine kommuner. I og med at jordmødrene i JmH 

ønsket å beholde sine kriterier for oppfølging av JmH etter fødsel, ble det i prosjektet en lengre diskusjon på om ikke KK 

likevel kunne få melde alle til kommunene, slik at denne rutinen kunne tas i bruk. Etter 1,5 år med prosjekt kom man 

omsider til enighet om dette, og rutinen ble implementert. Etter at denne rutinen ble godt implementert har problemet 

med «ikke meldte» blitt redusert til et minimum. Tiltaket ses derfor som et nødvendig tiltak for å redusere risiko og 

lukke avvik i forbindelse med overføringen mellom tjenesteleddene. Fordi kommunene tar imot opplysninger om alle 

barselkvinner og nyfødte fra sin kommune gjennom denne samhandlingsrutinen, er daglig rapportkjøring 

gjennomførbart og et nyttig verktøy. I ettertid erfarer prosjektets deltakere at å melde/ få meldt alle barselkvinner og 

nyfødte er en nyttig rutine for samhandlingen.  

I løpet av prosjektperioden har det vært jobbet intensivt med overføringer av opplysninger fra KKs journalsystem til 

kommunenes journalsystem. Elektronisk sending av fødselsmelding (denne går i dag pr. post) har lenge vært ønsket og 

jobbet med både lokalt, regionalt og nasjonalt. Ved en utvikling der jordmortjenesten overtar omsorgen for 

barselkvinnen og den nyfødte allerede dagen etter utreise fra KK, er raskere overføring av opplysninger en absolutt 

nødvendighet. Gjennom samarbeidet mellom KK og Fjell, Sund og Øygarden har den elektroniske ordningen vært testet 

med jevne mellomrom, men testene har ikke vært vellykkede. I prosjektet har vi derfor ikke kommet i gang med en slik 

rutine for samhandling. Andre samarbeidskommuner med KK har andre datasystemer, og her har man lykkes med 

testingen av ordningen. Pr. 1.2.2017 er elektronisk sending av fødselsepikrise innført som rutine til Bergen kommune. 

Det er også ønskelig at dette blir fast praksis for sending til alle kommunene som får journalopplysninger tilsendt fra KK. 

Arbeidet med denne prosessen pågår, og det er i denne sammenheng på relativt kort sikt forventet at elektronisk 

sending helt eller delvis vil erstatte dagens papir-, post- og telefonrutiner.  

6.6 Samhandling i prosjektet 

 

Prosjektets deltakere har jobbet tett sammen i prosjektperioden. Det var vært lav terskel for kontakt mellom de 

involverte, og for å melde fra om hendelser eller rutiner som ikke fungerer i samhandlingen. Slik har en sammen jobbet 

for å finne gode løsninger som bidrar til best mulig samhandling, best mulig kvalitet på tjenestene og best mulige 
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pasientforløp. Samarbeidet har også vært preget av diskusjoner omkring flere sentrale punkter i samhandlingen og det 

har i perioder ikke vært lett å enes om praksis og rutiner.  

7 Prosjektregnskap 

 

Prosjektet ble beregnet med følgende kostnader: 

Kostnadselement Budsjett  

inkl. mva 

Lønnsutgifter:  

Vaktordning utregnet til 95% årsverk/kr 700.000 pr årsverk*     660.000 kr 

Barselpoliklinikk med 30% årsverk/kr 700.000 pr årsverk     210.000 kr 

Ledelse og koordinering 50% årsverk/kr 700.000 pr årsverk    350.000 kr 

Sum årlige lønnsutgifter 1.220.000 kr 

  

Andre driftsutgifter:  

Kjøregodtgjørelse      40.000 kr  

IKT/ infodoc/ mobilabonnement      30.768 kr 

Husleie      70.000 kr 

Utstyr til amming/barsel      30.000 kr 

Sum årlige andre driftsutgifter    170.768 kr 

  

Sum totale årlige driftsutgifter 1.390.768kr 
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Engangsinvesteringer:  

3 hørselstestapparat      126.561 kr 

3 bilicheckapparat      131.250 kr 

Tilrettelegging IKT/ infodoc/mobil           9362 kr 

9 PC er      100.395 kr 

7 mobiltelefoner        20.824 kr 

Annet utstyr        44.790 kr 

  

Sum engangsinvesteringer      433.182 kr 

 

Utgiftene til de ovenfor skisserte lønns-/personalkostnader har vært dekket av samhandlingsmidler fra Helse Vest i 

prosjektperioden. I tillegg til disse personalressursene har kommunene disponert egne parsonalressurser til formålet 

JordmorHeim (Fjell kommune 100 %, Sund kommune 30 % og Øygarden kommune 10 %). Kommunene har delt øvrige 

driftsutgifter mellom seg.  

 

8 Godkjenning av prosjekteier 

 

Rapporten er gjennomgått og godkjent av prosjekteier 23. 03. 2017  

 

For styringsgruppen 

 

Martha Svarstad Vadset 

prosjektleder 
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10 Vedlegg 

 

1. Statistikkskjema mor 

2. Statistikkskjema barn 

3.  Jordmødrenes erfaringer med JordmorHeim (tomt skjema) 

4. Helsesøstrenes erfaringer med JordmorHeim (tomt skjema) 

5. Rutiner for tilmelding til JordmorHeim i Fjell, Sund og Øygarden («melderutine») 

6. Trygg utskrivingsprosedyren 
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Vedlegg 1:  Statistikk – MOR 

Para:........    

Partus, dato:….….....       kl…… □ spontan □ tang  □ vakum □ el sectio □ ac section 

Heimreise:......... timar etter fødsel.  

Første kontakt frå JordmorHeim i Fjell, Sund, Øygarden (tlf):.........timar etter heimkomst  

Dag for første heimebesøk/konsultasjon på basen etter fødsel:.........(dag etter fødsel, X = fødedag osv.)  

Siste dag for oppfølging frå jordmorHeim:………(dag etter fødsel)  

Tal heimebesøk...... 

Tal telefonkonsultasjonar (inkl. den første kontakt-tlf frå jordmor)....... 

Tal barselkonsultasjonar på jordmorbasen.... 

Amming □ fullamming     □ delamming     □ ikkje amming (ved oppstart/ i løpet av oppfølging)  

□ fullamming     □ delamming     □ ikkje amming (ved avsluttet oppfølging) 

□ forsterka ammeoppfølging pga brystproblematikk  

Reinnlegging KK: □ ja  

Årsak  □ mastitt □ endometritt  □ blødning □ resuturering av rift □ anna  

Tilvist poliklinisk kontakt KK: □ ja  

Årsak  □ mastitt □ endometritt  □ blødning □ kontroll av rift □ anna  

Tilvist fastlege/legevakt: □ ja 

Årsak  □ mastitt □ endometritt  □ blødning □ kontroll av rift □ ktr  av Hb 

□ anna 

KOMMENTAR: 
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Vedlegg 2:  Statistikk - NYFØDD 

 

Partus: dato:…….    kl:…….. 

Fødselsvekt:.............gram     

Lavaste vekt:……… gram      Dag……    Vektnedgong:........... % 

Nyføddscreening: □ utført kommune   □ utført på KK 

Høyretest:  □ utført kommune    

   □ utført på kk    □ tilvist Høyresentralen 

Ernæring:   □ vanskelig ernært barn 

Gulsot:  □ ja  

       

Reinnlegging KK □ ja    Reinnlegging BKB □ ja  

Årsak:  □ stort vekttap  □ lysbehandling  □ anna      

Poliklinisk kontakt KK  □ ja  Poliklinisk kontakt BKB □ ja  

Årsak:  □ stort vekttap  □ gulsot  □ anna 

  

Tilvist fastlege: □ ja  Årsak:   

            

KOMMENTAR:  
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Vedlegg 3:  

Jordmødrenes erfaringer med JordmorHeim 

Metode: 

Jordmødrene som er ansatt i kommunens jordmortjeneste skriver ned sine erfaringer med prosjektet og tjenesten 

«JordmorHeim I Fjell, Sund og Øygarden» ut fra utvalgte tema. Besvarelsen leveres til prosjektleder. Sentrale deler av 

besvarelsene vil bli tatt med i prosjektets evalueringsrapport. Fremstillingen av innholdet vil ikke bli knyttet til person. 

Jordmødrene kan velge om de vil svare alene, eller sitte sammen i en gruppe på 2-3 personer.  

I prosjektets direktiv har vi sagt at vi ser for oss (nytteeffekt nr. 4):  

Økt kompetanse i kommune- og spesialisthelsetjenesten basert på utvidet arbeidsområde og tettere samarbeid mellom 

tjenestenivåene og mellom kommunene. Måles ved spørreundersøkelse for ansatte. 

Kan dere si noe om kompetanseutvikling i kommunen i forbindelse med dette prosjektet (gjerne under pkt. 2)? 

Tema 1: Kontinuitet i svangerskap – fødsel- barsel – forløpene 

Tema 2: Oppfølging av barselkvinner og nyfødte i kommunene – det faglige innholdet 

Tema 3: Samarbeid mellom leddene KK- JordmorHeim– helsesøster 

Tema 4: Arbeidssituasjonen i JordmorHeim 

Tema 5: Erfaringer med differensierte barselforløp 

Tema 6: Erfaringer med interkommunalt samarbeid om JordmorHeim 
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Vedlegg 4:  

Erfaringer med JordmorHeim fra et helsesøsterperspektiv 

Metode:  

Spørsmålene diskuteres i en gruppe på 2-3 helsesøstre som har erfaringer fra samarbeid med jordmortjenesten om 

barselomsorg. Både avkrysning og fritekstbesvarelser er viktige for evalueringen. På bakgrunn av dataene vil 

prosjektleder sammenfatte en rapport. Fremstillingen av opplysningene vil ikke bli koplet til personene som har besvart. 

Arbeidet er ikke ment å være omfattende! 

Spørsmålene: 

Tema 1: Oppfølging av barselkvinner og nyfødte 

1. Hvordan opplever dere at barselkvinner og nyfødte i din kommune blir ivaretatt etter hjemreise fra 

sykehuset?   Godt         Litt godt     Mindre godt   

FRITEKST: 

2. Opplever dere at det er endring i kvaliteten på oppfølgingen av barselkvinner og nyfødte etter at 

JordmorHeim ble opprettet?  

 

Ja     Nei  

Beskriv hvorfor! 

FRITEKST:  

 

3. Har dere tanker om hvordan omsorgen de første ukene etter fødsel optimalt kunne vært organisert?  

 

FRITEKST: 

Tema 2: Helsesøsters arbeidssituasjon 
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4. Har dere opplevd at deres egen arbeidssituasjon/arbeidsoppgaver har blitt endret etter at JordmorHeim 

ble opprettet?  

 

Ja     Nei  

Beskriv eventuelle endringer, eller beskriv hvorfor dere evt. opplever liten eller ingen endring.  

FRITEKST: 

Tema 3: Samarbeidet mellom helsesøster og jordmortjenesten 

5. Hvordan synes dere samarbeidet mellom jordmortjenesten og helsesøstertjenesten fungerer?  

Godt     Litt godt    Mindre godt 

FRITEKST: 

 

 

Hva fungerer godt? 

 

Hva fungerer mindre godt? 

Har dere tanker om hvordan samarbeidet kunne fungert optimalt? 

Oppsummert/ annet 

FRITEKST: 

 

6. Har dere andre kommentarer eller innspill til evalueringen av JordmorHeim-prosjektet? 
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Vedlegg 5: 

Rutiner for tilmelding til JordmorHeim Fjell, Sund og Øygarden 

Info: 

 JordmorHeim i Fjell; Sund og Øygarden kommune tilbyr oppfølging av friske kvinner og friske 

nyfødde barn etter heimreise frå KK, dei første 5 dagane etter fødselen. Jordmor tilbyr mellom 

anna nyføddscreening, høyretest, jordmorsamtale, vektkontrollar, observasjon av mor og barn, 

ammerettleiing og evt. bilicheck. Oppfølginga skjer  frå måndag - lørdag ved heimebesøk og 

ambulante kontrollar på jordmorbasen ved Straume spesialistsenter (Heilagdagar og søndagar 

held vi stengt). 

 Vi har barseltelefon frå  8.00  – 15.30 måndag til lørdag.  

 Følgjande får ikkje automatisk tilbod om jordmorheim og må tilvisast helsesøster/helsestasjon: 

Akutt sectio, fleirlingar, barn fødd før svangerskapsveke 37+0, fødselsvekt under 2800 g og 

fødselsvekt over 5000 g, bløding hjå kvinna > 1000ml,  og/eller komplikasjonar hjå mor og barn 

som krev medisinsk oppfølging etter utskriving frå KK/BKB. Ved spørsmål om vektkontroll for 

denne gruppa, kontakt jordmorbasen eller helsesøster ved den enkelte helsestasjon: Straume: 

55096810 (kl 08.30-11.15 og  12.00 -13.00), Ågotnes: 55096990 (kl 08.30- 11.15 og 12.00-

13.00), Sund: 56327612, Øygarden: 56385458.  

NB før heimreise: 

 Kvinner/barn som skal følgjas opp av JordmorHeim skal meldast til ekspedisjonen KK før el. 

ved utreise. Ring oss dersom det er spesielle behov eller vi treng ekstra informasjon om 

kvinna/ barnet for å gje best mogleg oppfølging! 

 
 

 Før utreise får kvinna med seg: 

• utstyr til nyføddscreening med utfylt føllingskort dersom Følling skal tas av jordmor i 
kommunen (NB legg føllingskortet i plastkonvolutten) 
• infoheftet «Gratulerer med den nyfødde» (original ligg i «pasientinformasjonsbanken» på 
«Innsiden») 
• 2 kopiar av «melding til helsestasjonen» påført informasjon om bek/ urin, korleis det går med 
amminga / evt. ammeproblem, om det har vore nødvendig med tillegg til barnet og om barnet 
har tatt nyfødtscreening og høyretest, eller evt. Bilirubinverdier. 

 Ved tidleg (< 24 t) utreise frå KK skal kvinna ha ein ressursperson hjå seg heime. 

 Kvinna må ha tilgjengeleg transport, då det kan være aktuelt for ambulant kontroll på 

jordmorbasen på Straume.  
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 Dersom kvinna ikkje snakkar norsk eller engelsk, ring jordmor i kommunen før utreise. 

 Dersom ei kvinne reiser heim før ho eller barnet er klarert for heimreise (mot jordmor si 

tilråding) eller det er mistanke om rusmisbruk eller sosiale forhold som treng tett oppfølging, 

skal jordmor på KK kontakte jordmor eller helsesøster (i den kommunen kvinna høyrer heime) 

på telefon og avtale vidare oppfølging. 

 

Postnummer/ -stad i Fjell, Sund og Øygarden: 
Fjell kommune:                  

5341 STRAUME  

5342 STRAUME  

5343 STRAUME  

5345 KNARREVIK 

5436 ÅGOTNES 

5347 ÅGOTNES  

5350 BRATTHOLMEN 

5353 STRAUME  

5354 STRAUME 

5355 KNARREVIK              

5357 FJELL 

5358 FJELL 

5360 KOLLTVEIT 

5363 ÅGOTNES 

5365 TURØY        

5366 MISJE 

5177 BJORØYHAMN  

 

Sund Kommune:              

5371 SKOGSVÅG 

5374 STEINSLAND 

5378 KLOKKARVIK 

5379 STEINSLAND 

5380 TELAVÅG 

5381 GLESVÆR  

5382 SKOGSVÅG 

 

Øygarden Kommune:    

5331 RONG 

5333 TJELDSTØ 

5334 HELLESØY 

5335 HERNAR 

5336 TJELDSTØ 

5337 RONG 
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Oppdatert 26.02.2018 15:05:00 

Vedlegg 6: 

«Trygg utskriving» -sjekkliste ved utreise  
Merk at lista vert brukt som ei sjekkliste/ eit hjelpemiddel i tillegg til klinisk faglege vurderingar! 

Generelt ved utreise (gjeld alle) 

Ved evt. komplikasjoner eller sjukdommer må mor og barn være klarert for utreise i tråd med prosedyrer for oppfølging av desse 

Familien har ein plan for korleis barnet skal få i seg mat og meistrar å følge denne  

Dersom det er mistanke om rus eller andre problematiske sosiale forhold eller ei kvinne reiser heim før ho eller barnet er klarert 

for heimreise (imot faglege anbefalingar) skal jordmor på KK notere dette i journalen og kontakte neste ledd i oppfølginga pr. tlf. 

Journalsystem må innehalde rette opplysningar om adresse og telefonnummer 

Merkantile utskrivingsrutinar blir følgt 

Barnet Kvinna 

er undersøkt av barnelege er informert om kven som ivaretek den vidare oppfølginga av 

henne og barnet 

har normal temperatur postpartum og normal SpO2  er oppegåande og beveger seg greitt 

er i stand til å ta til seg mat Vannlating ok 

har fått utført/ plan for oppfølging med nyføddscreening, 

vektkontroll og høyretest 

Ved Rhesus-neg: svaret på blodprøve må ha kome og 

eventuell Rophylac skal være gitt 

Alle barn som er mørk i huda: bilirubinkontroll (bilicheck) ca. 24 

timer etter fødsel (før heimreise) og ny kontroll etter ca. 48 timer 

(evt. neste oppfølgingsledd)  

 

 

Særskilt for heimreise innan 24 timer etter fødsel 

Gjeld friske kvinner og barn utan relevante sjukdommar eller komplikasjonar i svangerskap, fødsel eller barseltid. Jordmor på 

KK må vurdere om det er forsvarleg at kvinna og barnet reiser heim innan 24 timer etter fødsel 
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Jordmor/barnepleier har observert minst ei amming etter fødsel. Mor meistrar å legge barnet til brystet og barnet sug med god 

teknikk 

Barnet Kvinna 

er født ved/etter svangerskapsveke 37 bør ha ein ressursperson hjå seg heime 

har fødselsvekt over (eller lik) 2800 gram og under (eller lik) 5000 

gram 

Det må ikkje være mistanke om rusmisbruk eller sosiale 

forhold som treng tett oppfølging 

I kvart enkelt tilfelle må det vurderast om dei følgjande punkter 

gjer behov for observasjon/ oppfølging i spesialisthelsetenesta 

utover 24 timar: 

- acidose/ asfyksi 

- fostervatnavgong > 24 timer  

- andre komplikasjonar (f.eks. smerter etter vacum).  

Vurder å ta eit blodsukker av barnet før tidleg utreise ved:  

- dysmaturt preg 

- SGA (<10 percentil) /LGA (> 97,5 percentil)  

(sjå skjema på baksida) 

- pregravid BMI > 30  

- etnisitet frå det subindiske kontinent, Midtausten og Nord 

Afrika. 

Kvinner med blødning > 1000 ml skal i hovedsak ikkje 

anbefalast utskriving før 24 timer post partum. B-Hemoglobin 

vert kontrollert 1-2 døgn etter fødsel for å være sikker på at 

denne er stabilisert. 

Vurder om større/vonde rifter /episiotomi gjev behov for 

observasjon/ oppfølging i spesialisthelsetenesta utover 24 

timar.  

 

Referansar: 

1. Helsedirektoratet (2014): «Nytt liv og trygg barseltid for familien», Nasjonal faglig retningslinje 

for barselomsorgen. 

2. Aktuelle rutinar i barselavdelingane og prosedyrar i Elektronisk kvalitetshandbok.  
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Birthweight by gestational age percentiles, Norway 1987-1998  
Ref: R. Skjærven et al., Acta 2000  

 

            females       males  

gest  2,5  10  50  97,5  2,5  10  50  97,5  

20  196  239  319  441  195  256  370  546  

21  262  312  405  548  261  326  447  632  

22  326  384  494  662  331  400  531  731  

23  384  453  582  780  404  480  623  843  

24  437  518  671  905  479  564  724  968  

25  487  582  763  1039  557  653  833  1108  

26  539  651  864  1188  639  748  952  1265  

27  604  736  984  1363  727  850  1084  1441  

28  698  850  1138  1578  822  964  1231  1639  

29  822  997  1327  1831  931  1092  1398  1864  

30  961  1159  1532  2103  1059  1242  1590  2120  

31  1115  1335  1751  2387  1212  1420  1812  2411  

32  1284  1525  1981  2677  1379  1610  2048  2717  

33  1470  1728  2217  2964  1555  1810  2292  3029  

34  1672  1943  2455  3238  1740  2017  2539  3338  

35  1858  2146  2689  3520  1913  2214  2783  3654  

36  2021  2330  2913  3805  2087  2409  3018  3949  

37  2214  2528  3120  4026  2302  2625  3237  4172  

38  2424  2728  3304  4184  2539  2848  3432  4326  

39  2599  2896  3457  4316  2719  3023  3597  4475  

40  2715  3013  3576  4436  2826  3137  3725  4625  

41  2770  3076  3654  4538  2894  3211  3811  4729  

42  2775  3091  3688  4601  2906  3233  3851  4796  

43  2746  3068  3677  4608  2877  3211  3842  4806  

44  2690  3012  3620  4549  2840  3166  3783  4725  

 

Informasjon til foreldre ved utreise: 

Legg barnet ofte til brystet. 

Kle på barnet når det ikkje ligg inntil deg. 

La alltid barnet ligge på rygg når det skal sove. 

 

Vær obs på generelle sjukdomsteikn hjå barnet og kontakt KK, helsestasjon, fastlege evt. AMK 

(113) ved:  

 brekningar med grønfarga mageinnhald 

 rask pust (respirasjon), dvs. meir enn 60 pr. minutt/ anstrengd pust 

 spesielt slapt barn 
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 dårleg hudfarge (kvit, blåleg) 

 gulsott i løpet av første levedøgn 

 inga barnebek/avføring innan barnet er 2 døgn gammal (gjeld ikkje dersom fostervatnet var 

misfarga ved fødselen)  

 

 

Arbeidsgruppe vinteren 2015: Ferenc Macsali (obstetriker), Kristine Krogvik (jordmor), Hallvard 

Reigstad (pediater) og Martha Svarstad Vadset (jordmor).  

 


