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1 Innledning 

1.1 Formål med dokumentet 

 

Formålet med dokumentet er å oppsummere og evaluere samhandlingsprosjektet 

Nærjordmorsenter Os og Askøy. Rapporten oppsummerer prosjektets erfaringer fra etableringen 

og gjennomføringen av prosjektet. 

1.2 Om prosjektet 

 

Nærjordmorsenter Os og Askøy er et samhandlingsprosjekt mellom Kvinneklinikken, Haukeland 

universitetssjukehus (heretter KK) og Os og Askøy kommune. Hensikten med prosjektet har vært å 

gjøre seg erfaringer med nye og fremtidsrettede 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 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: 
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Utvikle og etablere tilbod om ei trygg, nær og individuelt tilpassa barselomsorg prega av 

kontinuitet, for barselkvinner og nyfødde i kommunane  Askøy og Os. 

Sikre at mødre og barn (familiar) som reiser tidleg heim etter fødsel, får tilbod i heimen/kommunen 

om barselomsorg, nødvendige kontrollar/oppfølgingar og screeningundersøkinger i tråd med 

nasjonale faglege retningsliner. 

Prosjektets deltakere er enige i at prosjektets overordnede målsetting er nådd gjennom 

prosjektperioden, og tilbudene som har blitt etablert i denne tiden er blitt videreført etter endt 

prosjekt. 

Prosjektets forarbeider ble startet høsten 2014. I februar og mars 2015 var det etablert et 

nærjordmorsenter på Askøy og et på Os, og oppstart av prosjektet kunne starte. Prosjektet ble 

planlagt med 2 års varighet, til 31.desember 2016.  

Samhandlingsprosjektet har hatt en styringsgruppe med representanter fra helseledelsen i begge 

kommunene og fra KK. Askøy kommune har vært representert ved Brit Roti (ledende helsesøster), 

mens Marita Wallevik (leiar for førebyggande helsetenester, oppvekst og kultur) har representert 

Os 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, Martha Svarstad Vadset (assisterende avdelingsjordmor), har også vært med i 

styringsgruppen.  

Videre har prosjektet hatt to prosjektgrupper med deltakelse av alle de involverte 

kommunejordmødrene. For Askøy kommune; Linn Rebnord, Sigrun Frantsen, Eli Ljosnes og 

Wenche Førde. I tillegg har helsestasjonslege Runar Mulelid, helsestasjonsleder Brit Roti, og 

avdelingsjordmor fra KK Beth Reistad vært med i denne gruppen. Fra Os kommune har 

prosjektgruppen bestått av kommunejordmødrene Gry Albriktsen og Janne Skromme, leder Marita 

Wallevik og avdelingsjordmor fra KK Beth Reistad. Prosjektleder Martha Svarstad Vadset har ledet 

begge disse gruppenes arbeid. 
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Prosjektleder har hatt ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjektet, samt 

ivaretakelse av tiltak og utvikling i forbindelse med prosjektet på KK. De lokale jordmødrene har, i 

samarbeid med sin leder, tatt ansvar for drift, og daglig realisering av planer og målsettinger i 

kommunene. 

2 Bemanning, organisering, tilbud og aktivitet 

2.1 Bemanning og organisering 

 

Prosjektet Nærjordmorsenter Os og Askøy søkte å etablere en tilgjengelig jordmortjeneste for 

barseloppfølging i begge disse kommunene. Ingen av kommunene hadde en etablert 

jordmortjeneste for barselomsorg, og jordmortjenesten i kommunene tilbød primært 

svangerskapsoppfølging. I Os kommune var det en 70 % stilling (1 jordmor) til dette formålet, 

mens Askøy kommune hadde 210 % stilling fordelt på 3 jordmødre, avsatt primært til 

svangerskapsomsorg. I Os kommune ble det ansatt en jordmor i 60 % stilling. Det ga 130 % 

jordmorstilling fordelt på to jordmødre som fikk felles ansvar for både svangerskaps- og 

barselomsorgen for kommunens om lag 280 årlige fødsler. Askøy kommune har om lag 400 fødsler 

pr år. Her ble det ansatt en jordmor i 75 % stilling som i hovedsak fikk ansvar for 

barseloppfølgingen på nærjordmorsenteret (heretter NJS) sammen med en av de 3 andre 

jordmødrene.  

2.2 Tilbud og aktivitet 

 

Askøy kommune hadde erfaringer med drift av et NJS før prosjektstart da de i 2013 hadde et slikt 

tilbud i sin kommune. Tilbudet om barseltjenester på helsestasjonen til kvinner og barn i dagene 

etter utskriving fra KK var også i 2013 godt evaluert, men ble lagt ned av budsjettmessige årsaker.  

Den gangen var ikke nyfødtscreening og høretest en del av tilbudet til de nyfødte. Ved å reetablere 

et NJS i kommunen ville man kunne gi et utvidet og mer helhetlig tilbud til kvinner og nyfødte. 
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Gjennom prosjektet har man hatt spesielt fokus på den gruppen kvinner og nyfødte der tidligere 

hjemreise fra sykehuset kan være et alternativ. Intensjonen om å følge disse 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 kommunal tjeneste med et tilbud alle dager. NJS 

ble etablert med åpningstider mandag til fredag fra kl. 12-15.30 (Os) og kl. 10-15.30 (Askøy).     

Hjemreisetid fra sykehuset blir tilpasset den enkelte barselkvinne og nyfødte sine behov, 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. Erfaringen fra prosjektene i Os og Askøy kommune er at man trenger en jordmorressurs 

tilgjengelig alle dager for å kunne gi barselomsorg på kort varsel til dem som har kort oppholdstid i 

sykehuset. Ved å opprette denne «beredskapen» alle hverdager hele året, har man mulighet til å 

være tilgjengelig for så godt som alle barselkvinner og nyfødte. Med utgangspunkt i dette har NJS 

blitt driftet som et tilbud til alle barselkvinner og nyfødte i kommunene, et behovsprøvd tilbud 

uten inklusjons- eller eksklusjonskriterier.  I begge kommunene ble det gjort beslutning om at 

jordmors ansvarsområde strekker seg til og med 5. dag etter fødsel, mens helsesøster overtar 

oppfølgingen fra dag 6. Denne ansvarsfordelingen ble primært gjort på grunnlag av ressurshensyn 

på NJS. Som en konsekvens av dette vil en del kvinner og nyfødte ikke få tilbud om oppfølging på 

NJS, men få nødvendig oppfølging av helsesøster etter hjemkomst. Dette gjelder kvinner og 

nyfødte med lengre opphold på KK eller barneklinikken (heretter BKB). I og med at NJS er stengt 

helger og helligdager, vil gruppen kvinner og nyfødte som ikke faller inn under tilbudet til NJS (de 

første fem døgn etter fødsel) bli av en viss størrelse (22-33 %), til tross for at tilbudet om 

oppfølging på NJS primært er et tilbud til alle barselkvinner og nyfødte og ikke bestemt ut fra 

kriterier.  

Gjennom prosjektperioden 2015-2016 har NJS fulgt opp 67 % (Os) og 78 % (Askøy) av den totale 

andel barselkvinner og nyfødte i sine kommuner. I Os kommune har omsorgen blitt gitt på NJS 

(med unntak av november 2016 hvor 8 av konsultasjonene som en prøveordning var 
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hjemmebesøk, se vedlegg 5). I Askøy kommune er 32 % av konsultasjonene i prosjektperioden 

gjort som hjemmebesøk.  

På NJS/ i hjemmet får familien tilbud om tett oppfølging og veiledning av en lokal jordmortjeneste 

på dagtid, ukedager. 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. NJS har i prosjektperioden hatt oppfølging av 939 

barselkvinner og nyfødte, 353 i Os kommune og 586 i Askøy kommune. Tabellen under viser antall 

kvinner og nyfødte som har fått oppfølging på NJS i kommunene, gjennomsnittlig antall liggedøgn 

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

gjennomsnittlig tid etter fødselen for første konsultasjon på NJS, gjennomsnittlig tid etter fødselen 

for overføring fra NJS til helsesøstertjenesten i kommunen (siste konsultasjon på NJS) og 

gjennomsnittlig antall konsultasjoner på NJS pr virkedag. 

Kommune Antall 

2015 og 

2016 

Liggedøgn 

KK etter 

fødsel 

Antall 

konsultasjoner 

pr 

kvinne/nyfødt 

Første konsultasjon 

på NJS (døgn etter 

fødsel) 

Siste konsultasjon på 

NJS/ overført til 

helsesøster (døgn 

etter fødsel) 

Antall 

konsultasjoner pr 

virkedag 

Os  353 1,6  1,6 3,5 4,7 1,3 

Askøy 586 1,7  1,5 3,4 4,3 1,8 

  

3 Resultater 

3.1 Nytteeffekter - måloppnåelse 

 

Prosjektet har ønsket å måle følgende nytteeffekter (1-6). Tabellen viser også plan for måling og 

måloppnåelse:  
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Prosjektets nytteeffekter  Indikatorer og 

målemetode 

Beskrivelse av måloppnåelsen 

1. Barselkvinner blir 

tilbudt 

jordmortjenester 

Andel barselkvinner og 

nyfødte i kommunene 

som får tilbud om 

barseltjenester på/ ut fra 

NJS – målt ved 

registrering av antall 

Innsamling av data på hver enkelt kvinne 

og nyfødt som får oppfølging på NJS gir 

mye informasjon om barseltiden, og andel 

av kommunens barselkvinner som får 

tilbud om oppfølging på NJS er lett 

tilgjengelig (67 % og 78 %) (se kap. 2.2). 

2. 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). 

3. Ingen økning av 

komplikasjonsraten i 

barseltiden 

 

Ammefrekvens, vekttap, 

infeksjoner og 

reinnleggelser – målt ved 

statistisk registrering av 

alle som får oppfølging på 

NJS i kommunene 

(vedlegg 1 og 2) 

Statistikk med ulike indikatorer registrert 

på alle kvinner og nyfødte med 

jordmoroppfølging i kommunene. 

Statistikken viser lite komplikasjoner i 

forløpene (se kap. 3.3). 

 

 

4. Redusert liggetid på 

sykehus 

 

Liggedøgn etter fødsel - 

Utvikling i liggetid følges 

gjennom data fra Helse 

Bergen sitt 

pasientadministrasjons-

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 
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system (DIPS). 

 

sammenlignet med tall fra andre 

kommuner (se kap. 3.4). 

5. Økt kompetanse i 

kommune- og 

spesialisthelsetjenest

en basert på utvidet 

arbeidsområde og 

tettere samarbeid 

mellom 

tjenestenivåene. 

Jordmødres erfaringer - 

målt ved 

spørreundersøkelse for 

ansatte ved NJS 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 gitt verdifull 

kompetanse om hvordan man praktisk 

samhandler tettere for å gjøre forløpene 

best mulig for barselkvinner og nyfødte. 

6. Tettere overføring fra 

jordmor til 

helsesøster gir 

raskere identifisering 

av behov for tidlig 

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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innsats fra helsesøster 

for sårbare 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 av 

prosjekt og underveis i prosjektet. Prosjektgruppen og styringsgruppen jobbet intensivt med å nå 

målene innen oppsatt tid, og lykkes med dette. Både NJS på Os og Askøy åpnet til planlagt tid. Hhv 

1. februar og 9. mars 2015 fikk første barselkvinnene og nyfødte oppfølging på det nye NJS i sin 

kommune.  

Gjennom arbeidet med leveransene ble det utarbeidet skriftlige rutiner og prosedyrer, og 

arbeidsprosesser ble beskrevet. Rutiner for, og iverksetting av tilbud om hjemmebesøk ble det 

jobbet mye med. Askøy kommune var raskt i gang med hjemmebesøk til en selektert gruppe 

barselkvinner/ nyfødte, mens Os kommune pr dags dato ikke har innført tilbud om hjemmebesøk 

fra NJS (se kap. 6.1). Det ble lagt en plan for registrering av data og evaluering av prosjektet i 

henhold til de oppsatte nytteeffektene (se kap. 3.1.).  Prosjektgruppen jobbet med tilpasning og 
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etablering av tjenlig bruk av de kommunale datasystemene. Det ble gjennomført 

interessentanalyse og laget en kommunikasjonsplan ut fra dette. Oppslag og infoskriv 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.6.3).  

På KK ble det gjennomført et stort informasjonsarbeid og rutiner for utskriving til Os og Askøy 

kommune ble revidert. Spesielt melderutinene fra KK til NJS ble det jobbet mye med. 

Leveransen som omhandlet fysisk etablering av NJS krevde en stor omstillingsprosess på 

helsestasjonene med blant annet ansettelse av jordmødre, anskaffelse av utstyr og etablering av 

lokaliteter med dertil egnet innredning. Begge kommunene leverte raskt og effektivt på dette og 

fikk på plass egnede lokaler innen oppstart. Askøy NJS identifiserte tidlig behovet for flere rom og 

et eget rom avsatt til barseloppfølging, og ved årsskiftet 2016/2017 er flytting til nye lokaler for 

NJS under planlegging. Os kommune fikk innen oppstart etablert nye, gode lokaler der alle 

kommunens jordmortjenester ble samlet i ett «senter». Slike lokaler gir en større fleksibilitet i 

oppfølgingen. Askøy kommune planlegger liknende lokaler. 

3.3 Kvalitet - resultat 

 

I følge prosjektets overordnede målsetting har det vært vesentlig å utvikle og etablere tilbud om 

en trygg barselomsorg – nær og individuelt tilpasset, samt preget av kontinuitet. 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 en 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 
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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.  

 

Det er samlet inn statistikk over ulike indikatorer på alle kvinner og nyfødte som har fått 

oppfølging på NJS i perioden.  Statistikkskjemaet er godkjent av personvernombudet (vedlegg 1 og 

2). Denne statistikken viser, sammen med oversikt over prosjektets avvik, svært få komplikasjoner 

i forløpene. 

 

Amming 

Ammefrekvens eller status amming ved oppfølging på NJS ses som en av mulighetene til å måle 

kvalitet. Målinger av ammestatus ved oppfølging på NJS i 2015 og 2016 viser følgende: 

 

Kommune Fullamming Delamming Ingen amming 

Os 86,3 % 11,1 % 2,9 % 
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Askøy 77,0 % 20,2 % 2,2 % 

  

Tallene avviker ikke i stor grad fra hverandre når det gjelder gruppen «ingen amming», men det er 

mer bruk av morsmelkstillegg på NJS på Askøy enn på Os. Her må det presiseres at mange faktorer 

spiller inn, og at mange av kvinnene som delammer når de kommer til jordmor på NJS har startet 

med dette allerede før de kommer til NJS. Askøy hadde en lav andel fullammede barn i 2015 (74,2 

%), og en forbedring i 2016 (79,7 %). Dette viser en positiv utvikling gjennom perioden.  En kan 

spørre seg om det kan være ulikheter når det gjelder forberedelser til amming eller evt. høyere 

innslag av innvandrergrupper med liten tradisjon for å amme barna sine i Askøy kommune enn i Os 

kommune? Videre vet vi at Askøy kommune har oppfølging av en større andel av kommunenes 

barselkvinner og nyfødte (78 %) enn Os kommune (67 %), og kan med dette ha et større innslag av 

for eksempel premature eller tvillinger. Samtidig er det slik at arbeidet med ammekyndig 

helsestasjon har kommet lenger på Os enn på Askøy i prosjektperioden. 

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 på NJS 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 er 

sammenlikningen 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 ligger Os 

kommune svært likt som gjennomsnittet for de nasjonale fødeavdelingene og barselpoliklinikken 

på KK, mens Askøy kommune har en lavere andel fullammede barn. 

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

på. Målsettingen er ikke bare at flest mulig skal fullamme ved kontrollen på NJS, men at flest mulig 
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får så god hjelp i ammestarten (de første 1-2 uker) at de fortsetter å amme så lenge som 

helsemyndighetene anbefaler dette.  

I Os kommune gjorde man en systematisk innsamling av data om amming/ ammefrekvens ved 3. 

mnd alder etter oppstart av NJS (mars 2015), og sammenliknet disse tallene med tall fra årene før 

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

etter oppstart av NJS. Oppstart av NJS 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 % 

Delvis morsmelk 13 % 22 % 14 % 14 % 

Ikke morsmelk 31 % 23 % 27 % 13 % 

 

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 på NJS eller på KK. I 2015 registrerte Os 3 barn med 
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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. Samme året 

hadde Askøy NJS registrert 13 vekttap over 10 %. 3 av disse var over 12 %, men bare det ene av 

disse var registrert etter hjemreise fra KK. Dette barnet ble reinnlagt. Alle vekttapene ble raskt 

korrigert.     

I 2016 var det registrert 14 barn i Os kommune med et vekttap på over 10 %. 2 av disse var over 12 

%, men ingen krevde reinnleggelse på KK.  I Askøy kommune var det registrert 16 barn med 

vekttap over 10 % i 2016. Kun ett av disse var over 12 %, og vekttapet var raskt korrigert med tiltak 

som ammehjelp og morsmelkerstatning. Til sammenlikning viser registreringer fra 

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

og 1 % på mateproblematikk/stort vekttap (referanse: manuelt ført statistikk på reinnleggelser fra 

barselpoliklinikken fra 2011 til d.d.). Svært få store/patologiske vekttap på NJS 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 NJS 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 kun ett barn er reinnlagt på bakgrunn av vektproblematikk. Dette gir en 

reinnleggelsesandel på ca. 0,1 %. Det er imidlertid flere barn som henvises poliklinisk til KK for 

vurdering av vekttap på dager der NJS holder stengt. Mangel på et kommunalt barseltilbud i helger 

og på helligdager er en svakhet ved tilbudet på NJS, og kvinner og nyfødte som trenger hjelp disse 

dagene vil falle dårligere ut enn de som trenger hjelp mandag- fredag. 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 NJS er stengt, 

med det resultat at de første 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 
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familiene går helt eller delvis glipp av den kontinuitet oppfølgingen av jordmor på NJS 

representerer.  

Reinnleggelser 

I 2015 var det registrert totalt 3 reinnleggelser på barn fra NJS, 2 barn fra Askøy (=0,7 %) og 1 barn 

fra Os (0,6 %). Årsaken til reinnleggelsene var lysbehandling ved gulsott (2) og stort vekttap (1). I 

2016 var det også registrert 3 reinnleggelser fra NJS, 2 pga problemstillinger som angikk barnet og 

1 for problemstilling hos mor. Fra Askøy kommune var det ett barn (0,3 %) og fra Os kommune var 

det ett barn (0,5 %) og en mor (0,5 %). Barna var reinnlagt for lysbehandling, mens kvinnen ble 

reinnlagt for blodtrykks- og hodepine-problematikk. Denne siste reinnleggelsen foregikk i helg 

mens NJS var stengt.   

Alle reinnleggelsene har vært av relativt kort varighet og ingen av reinnleggelsene ses som en følge 

av avvik eller brudd på prosedyrer. 

Infeksjoner 

Det er ikke registrert behandlingstrengende infeksjoner i prosjektperioden. Eventuelle mastitter 

(brystbetennelser) opptrer gjerne etter den perioden kvinnene får oppfølging på NJS og prosjektet 

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

3.4 Liggetid på KK 

 

Prosjektets nytteeffekt nr. 4 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 på et NJS i kommunen. 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 
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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 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 Os og Askøy 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 et NJS 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 (nytteeffekt nr.5): 

Økt kompetanse i kommune- og spesialisthelsetjenesten basert på utvidet arbeidsområde og 

tettere samarbeid mellom tjenestenivåene, målt ved spørreundersøkelse for ansatte og mellom 

kommunene  

 

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- NJS- helsesøster 

4. Arbeidssituasjonen på NJS 

5. Erfaringer med differensierte barselforløp 
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Jordmødrene svarte samlet fra hver av kommunene, og alle fikk gitt sine innspill. I det følgende 

presenteres et kortfattet sammendrag av det mest sentrale innholdet i disse besvarelsene.  

 

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

 

Jordmødrene beskriver at de opplever god kontinuitet i tjenesten, og i svangerskap-, fødsel- og 

barselforløpene. De beskriver også at de stadig opplever at brukerne gir tilbakemelding på dette. I 

begge kommunene er det et relativt lite miljø (2-4 jordmødre) og jordmor opplever at kvinnene 

kjenner dem fra svangerskapsomsorgen, fødsel/ammekurs og «gravid i jobb»-funksjonen. Noen av 

jordmødrene har kombinerte stillinger, slik at de i tillegg møter flere av kvinnene på 

fødeavdelingen. 

 

Jordmødrene beskriver at de erfarer en fin overgang og kontinuitet til neste oppfølgingsledd, 

helsesøstrene, og særlig for sårbare kvinner/familier ( «Trygg start»- tilbudet). Jordmødrene 

påpeker at i Askøy kommune går ca. 20 % av de gravide kvinnene kun til fastlege i svangerskapet, 

og at disse kvinnene ikke har en relasjon til NJS før barseltiden. I Os kommune gjelder dette om lag 

30 % av de gravide. Jordmødrene påpeker at de betjener både svangerskapsoppfølging og 

barseloppføling og at dette er en del av kontinuiteten. De opplever at de får god anledning til å bli 

kjent med kvinnene i svangerskapet (og vice versa). Slik kan jordmor lettere identifisere dem som 

trenger ekstra støtte i svangerskapet, og dem som de regner med vil trenge ekstra støtte i 

barseltiden. Flesteparten av kvinnene i kommunene får oppfølging av jordmor også de første fem 

dagene etter fødsel. Jordmor påpeker at tilbudet er behovsstyrt, og kvinnen får individuelt 

tilpasset oppfølging og fra 1 – 3 barselkonsultasjoner hver. 

 

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

 

Jordmødrene forteller at de opplever at de har anledning til å gi et faglig godt tilbud til 

kommunens barselkvinner.  Alle jordmødrene i kommunene har god og bred erfaring fra 



Nærjordmorsenter  

               Prosjektevaluering   

 

Side 21 av 47 

 

Oppdatert 26.02.2018 15:05:00 

barselarbeid på KK. De beskriver at de opplever at denne erfaringen gir trygghet i vurderingene og 

oppfølgningen som de gjør av kvinner og nyfødte.  Mange av vurderingene i 

kommunehelsetjenesten må gjøres på kort tid, og jordmor er mye alene med vurderingen, f. eks. 

på hjemmebesøk. 

 

Jordmødrene i Askøy kommune ønsker i større grad å kunne utføre hjemmebesøk til alle kvinnene 

i sin kommune, samt på 1. dag etter fødselen for dem som reiser hjem innen 24 timer. De mener 

at det vil kunne forbedre det faglige innholdet i tjenesten, og at denne begrensningen pr. i dag er 

et kapasitetsspørsmål. 

 

Jordmødrene i Os kommune understreker at helsestasjonen er godkjent som ammekyndig og at 

dette omtrent sammenfalt i tid med at NJS åpnet. Alle ansatte - helsesøstre og jordmødre- fulgte 

prosessen med individuell godkjenning.  Jordmødrene påpeker at helsesøstrene har fått økt 

kompetanse på amming (jordmødrene hadde allerede ammekyndig godkjenning fra sine jobber på 

KK), og at både jordmødre og helsesøstre er blitt mer samkjørte i forhold til hvordan de veileder 

barselkvinnene. Jordmødrene opplever derfor at det faglige innholdet i oppfølgingen har blitt 

bedre. Det påpekes at prosedyrene som brukes på NJS samsvarer med KKs prosedyrer.  

Videre forteller jordmødrene at de har fått nødvendig opplæring på rutiner som de ikke var kjent 

med fra før, som f.eks. utføring av nyfødtscreening. Jordmødrene oppgir at de til enhver tid holder 

seg faglig oppdatert på nye retningslinjer og prosedyrer, at de legger vekt på å jobbe 

kunnskapsbasert, og at de har tett kontakt med spesialisthelsetjenesten. Videre oppgir de at de 

opplever at helsesøstrene har fått mer fokus på det helhetlige barselforløpet etter at NJS åpnet. 

Kontinuiteten i oppfølgingen blir tydelig blant annet gjennom at helsesøstrene tar utgangspunkt i 

jordmors vurderinger når de overtar oppfølgingen av barselkvinnen og den nyfødte etter 5. dag.  

 

Tema 3: Samarbeid mellom leddene KK- NJS – helsesøster 

 

Erfaringene til jordmødrene er at samarbeidet med KK oppleves som godt, og at melderutinene 

har gått seg bedre og bedre til. De beskriver at det er lett å ta kontakt med både 
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barselpoliklinikken, vaktleder og avdelingene på KK dersom jordmor i kommunen møter på 

utfordringer. Jordmødrene opplever at samarbeidet flyter fint og forteller om utelukkende god 

erfaring både i forhold til melderutiner, prosedyrer og samarbeid med den enkelte avdeling.  

Videre oppgis det som helt essensielt at prosjektet har hatt en prosjektleder som bindeledd og 

talerør inn mot KK. Jordmødrene opplever at dette har gjort at det hele tiden har vært lett å melde 

inn saker og justere dersom noe ikke har fungert helt optimalt. Videre skriver jordmødrene at 

«uten dette bindeleddet, ville det nok vært umulig å få til en så god kommunikasjon/kontinuitet, og 

så fleksible løsninger».  

 

Videre beskriver jordmødrene at samarbeidet med helsesøstrene opp mot NJS også fungerer bra, 

og at dette har blitt «vesentlig bedre og mer sømløst etter at vi opprettet Nærjordmorsenteret». 

Jordmødrene opplever at de har god dialog med helsesøstrene, og at overføringen til helsesøster 

er tett og god. Videre beskriver de at kvinnene og de nyfødte overføres til helsesøster etter å ha 

vært på NJS med en plan for f.eks. amming som er dokumentert i barnets journal. På den måten 

kan helsesøster se hva som er gjort og hva som er videre plan, før hun kontakter kvinnen. Jordmor 

beskriver så at helsesøster nå får meldt kvinnene samme dag som de meldes til NJS, og at 

helsesøster derfor bedre kan planlegge sin arbeidshverdag. Der hvor det er nødvendig med tidlig 

kontakt av helsesøster, dvs. før dag 10 etter fødsel, kan jordmor kontakte helsesøster og be om 

dette. Jordmødrene fra den ene kommunen forteller om en ny innarbeidet rutine der helsesøster, 

dersom hun har tid, gjerne kommer opp på NJS og hilser på kvinnen når hun er på 

barselkonsultasjon, slik at de får gjort en avtale om hjemmebesøk. 

  

Pr. i dag er praksis at overføringen til helsesøster skjer om lag på dag 5 etter fødselen, mens 

jordmødrene ser behovet for at NJS har kapasitet til å følge opp barselkvinner og nyfødte til og 

med 7 dager etter fødselen, særlig med tanke på ammeutfordringer. En slik praksis vil samsvare 

godt med at nasjonale retningslinjer pålegger helsesøstertjenesten å ivareta hjemmebesøk til alle 

nyfødte mellom dag 7 og 10 etter fødsel (Helsedirektoratet, 2014).  
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Tema 4: Arbeidssituasjonen på NJS 

 

I begge kommunene oppgir jordmødrene at begrensning i jordmorressurser på NJS gir 

utfordringer, spesielt med bakgrunn i en uforutsigbar arbeidshverdag/- mengde. Det påpekes også 

at det er sårbart ved fravær/sykdom, og at et stabilt tilbud til barselkvinner og nyfødte nå lar seg 

gjennomføre pga stor fleksibilitet blant jordmødrene og omprioritering av 

svangerskapsoppfølgingen enkelte dager.  

Jordmødrene på Askøy påpeker at øket jordmorressurs vil kunne gi større mulighet for samtale 

med kvinnene om fysiske forandringer og «fødsel og de mer psykiske aspektene ved å bli en ny 

familie». Videre ønsker jordmødrene her i større grad å kunne tilby hjemmebesøk til alle (også 

flergangsfødende), hjemmebesøk på dag 1 etter fødsel, samt å kunne «følge flere av 

barselkvinnene noe lenger i forløpet, for eksempel ved ammeutfordringer». Ammeproblemer 

oppstår gjerne utover i forløpene og da vil det være av stor betydning for den enkelte at 

kontinuitet ivaretas ved at jordmortjenesten følger opp noen dager ekstra i de tilfeller der dette er 

hensiktsmessig. En slik behovsprøvd kontinuitet vi medføre at kvinnen slipper å forholde seg til en 

ny person så tidlig i forløpet når ammekomplikasjonene har oppstått og tiltakene nylig er iverksatt.  

 

Tema 5: Erfaringer med differensierte barselforløp 

 

Jordmødrene påpeker verdien av, og de gode erfaringene med, å kunne tilby oppfølging av alle 

barselkvinner og nyfødte innenfor 5 dager etter fødsel. Samtidig påpeker jordmødrene at det er 

ønskelig med et tilbud som strekker seg til 7 dager etter fødsel.  

Jordmødrene i Os kommune oppgir å ha god erfaring med at oppfølgingen skjer på NJS. De oppgir 

at de opplever at dette er «effektiv bruk av de få ressursene som er avsatt til barseloppfølging» (se 

vedlegg 5; Evalueringsrapport hjemmebesøk Os).  
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Jordmødrene både på Os og Askøy oppgir at de opplever å få gitt et individuelt tilpasset, 

kontinuerlig og godt tilbud. De opplever også at brukerne melder om det samme, både direkte til 

dem og gjennom brukerundersøkelsen.  

5 Helsesøstres erfaringer med NJS 

 

En av nytteeffektene man har sett for seg i prosjektet er (nytteeffekt nr. 6): 

Tettere overføring fra jordmor til helsesøster gir raskere identifisering av behov for tidlig innsats fra 

helsesøster for sårbare familier, målt ved spørreundersøkelse blant helsesøstre.   

 

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

helsestasjonene. Alle helsesøstrene som har samarbeidet med jordmødrene på NJS fikk utdelt et 

skjema (vedlegg 4) der vi ba om helsesøsters tilbakemeldinger og opplevelser med prosjektet/ 

etableringen av NJS. 

Helsesøstrene svarte på undersøkelsen gruppevis. I den ene kommunen ble det levert en samlet 

besvarelse, mens i den andre kommunen ble det levert to besvarelser. 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. De oppgir at de opplever endring i kvaliteten på oppfølgingen av 

barselkvinner og nyfødte etter opprettelsen av NJS og beskriver følgende årsaker: 

«Man har fått tettet «hullet» som var fra utskrivelse fra KK til fødselsmeldingen kom og helsesøster 

tok kontakt tidligst dag 5-6. Nå får vi beskjed mye tidligere og kan planlegge tidlig hjemmebesøk 

og i tillegg samarbeider vi med jordmødrene på NJS om oppfølgingen.» 

 «God kommunikasjon med jordmor om spesielle behov/oppfølging.» 

«Kort reiseveg til oppfølging.» 

«Opplever at mødre får betre ammeveiledning v/ NJS enn på KK» 
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«Tidligere kontakt med barn og foreldre nå» 

«Vi (helsesøstrene) får tidligere kontakt mtp ting som må følges opp tidlig – amming.» 

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

vært organisert, svarer helsesøstrene: 

«Tilbud om hjemmebesøk til alle fødende?!» 

«Helgebemanning.» 

«Ok som nå.» 

 

Helsesøstrene oppgir endring i egne arbeidsoppgaver/ arbeidssituasjon på bakgrunn av følgende: 

«Lettere å planlegge oppfølgingen». 

«Tidligere kontakt». 

«Gode/detaljerte rapporter om barnet vi «tar over»/ skal ha videre». 

«Vi opplever en reduksjon i mindre tidlig ammeproblematikk, færre barn med dårlig vektoppgang 

som først blir fanget opp på vårt hjemmebesøk. Føler at tryggheten i jobben er blitt økt i denne 

tidlige perioden. Det er også lettere å planlegge tidlig hjemmebesøk da vi får beskjed fra NJS om 

barnet før vi får fødselsmelding fra KK.» 

 

Helsesøstrene oppgir at de opplever at samarbeidet med jordmortjenesten fungerer godt, og 

trekker frem god kommunikasjon og tillit til dialog ved behov som viktige deler av kvaliteten i 

samarbeidet. Videre nevnes fordelen ved å være plassert i samme hus/ nærhet til hverandre. 

Jordmødrene roses for alltid å være behjelpelige med råd/veiledning.  

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

jordmortjenesten har helsesøster i den ene kommunen ikke noe å kommentere.  



Nærjordmorsenter  

               Prosjektevaluering   

 

Side 26 av 47 

 

Oppdatert 26.02.2018 15:05:00 

I den andre kommunen oppgis samarbeidet som «litt godt». Her påpekes som positivt at «de 

(jordmødrene) kontakter oss tidlig ved behov for oppfølging tidlig eller ved spesielle ting. At de 

faktisk lar oss få vite om barnet tidligere enn KK gjør ved fødselsmelding». På spørsmål om hva 

som fungerer mindre godt er svaret: «Vi skal i løpet av 2017 samlokaliseres, da vil det styrke 

samarbeidet. Vi bør ha faste samarbeidsmøter og vi vil oppnå mye også på å ha felles 

ammeprosedyre/ammekyndig helsestasjon». 

 

Avslutningsvis spør undersøkelsen om helsesøstrene har tanker om hvordan samarbeidet kunne 

fungert optimalt, og svarer følgende: 

«Faste samarbeidsmøter, hyppigere kontakt.» 

Som innspill til evalueringen av NJS-prosjektet holder helsesøstrene frem at 

«I en travel hverdag var det utfordrende å huske Ipadregistreringen.» 

«Vi ønsker at NJS opprettholdes.» 

«Mor/fam/barn har fått en bedre oppfølging.» 

 

Oppsummering: 

Helsesøstrene opplever at samarbeidet mellom dem og jordmortjenesten fungerer godt og at de 

har en tettere overføring av kvinnene/ de nyfødte. Helsesøster får mulighet til tidligere innsats 

fordi de får meldt kvinner og nyfødte tidligere, samtidig som jordmor starter oppfølging av 

nødvendige behov tidlig etter hjemkomst fra sykehuset. De beskriver at det som før var et brudd 

(«hull») i oppfølgingen etter fødsel er tettet ved at NJS er opprettet. Verdien i hjemmebesøk til alle 

fødende påpekes, samtidig som behovet for et helgetilbud løftes frem. Helsesøster beskriver en 

øket faglig kvalitet når det gjelder ammeveiledning, og at det er en reduksjon i tidlig 

ammeproblematikk og at tryggheten i jobben har blitt økt. 
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6 Erfaringer fra etablering og gjennomføring av 

prosjektet  

6.1 Hjemmebesøk 

 

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) 

Fra starten av prosjektperioden ønsket man med grunnlag i disse anbefalingene å ha et sterkt 

fokus på hjemmebesøk som en sentral del av et lokalt jordmortilbud på et NJS. I Askøy kommune 

kom man umiddelbart i gang med en hjemmebesøksordning til førstegangsfødende, og har også 

brukt skjønn på hvilke andre kvinner som aller mest ville trenge et hjemmebesøk i stedet for 

oppmøte på NJS. Seleksjon av en gruppe ble gjort med bakgrunn i ressursspørsmål, da det ikke var 

tilført nok ressurser til gjennomføring av anbefalingen om hjemmebesøk til alle. I Os kommune ble 

også spørsmålet om hjemmebesøk først og fremst et ressursspørsmål, og NJS på Os har i 

prosjektperioden valgt å gjennomføre oppfølgingen på senteret og ikke som hjemmebesøk. I 
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november 2016 ble det imidlertid gjennomført hjemmebesøk til førstegangsfødende som en 

utprøving av dette konseptet.  Dette resulterte i 8 hjemmebesøk og erfaringene fra denne 

måneden er samlet i en egen rapport (vedlegg 5). Oppsummert erfarte jordmødrene på Os at det 

var «hyggelig» og «praktisk» å veilede kvinnen i amming i hennes eget hjem og at kvinnen var godt 

fornøyd med å få jordmor på hjemmebesøk. På den andre siden ble tilbudet om hjemmebesøk 

erfart som ressurskrevende, og arbeidsdagene ble opplevd som mindre forutsigbare.  

 

 

6.2 Sentrale erfaringer fra KK 

 

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

på KK med samhandlingen med Os og Askøy NJS. Det er svært 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 opprettelse av NJS 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 i 

helg og høytid og at kvinner og nyfødte som reiser hjem dagene før slike «stengte dager» ikke får 

et helhetlig og godt barseltilbud i sin kommune.  
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En annen utfordring med den nye praksisen knytter seg til melderutinene fra sykehuset til NJS. 

Melderutiner er pr i dag preget av mange manuelle operasjoner, daglig telefonkontakt og sending 

av journalopplysninger pr. post.  Mer om dette i kap. 6.3. 

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). Samhandlingen i 

telefonkontaktene oppleves som god og det er lett å ringe til NJS. I helg og på kveld 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 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.  Spesielt i sommerferieavviklingen har vi sett at det i 

enkelte tilfeller har vært tvil om kommunen holder åpent som normalt, til tross for ulike 

informasjonstiltak og tydelige oppslag om åpningstider. Dette har resultert i at noen kvinner og 

nyfødte har blitt bedt om å komme tilbake til KK for oppfølging som de kunne fått i kommunen.  
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Jordmødre på Kvinneklinikken bemerker at det oppleves som sårbart og en svakhet ved tilbudet at 

jordmortjenesten i kommunene er stengt i helger og helligdager.  Mange jordmødre på 

utskrivende avdelinger kan fortelle at de opplever at dette gir et dårligere tilbud/ mangel på tilbud 

til kvinner og nyfødte som føder i dagene før helg/ stengte perioder. Flere sammenhengende 

stengte dager i høytidsperioder er spesielt sårbart. Videre er erfaringen at det er krevende å 

håndtere utskriving omkring lukkede perioder i sommeravviklingen. Det at en av kommunene må 

lukke ned tilbudet i en periode synes også å virke inn på meldepraksisen til den andre kommunen, 

fordi det oppstår usikkerhet om hvilke tilbud som er tilgjengelige når.   

Det har vært flere tydelige tilbakemeldinger på og erfaringer med at det er flott at Askøy 

kommune har klart å opprettholde et stabilt tilbud til sine barselkvinner og nyfødte gjennom hele 

sommerferieavviklingen. Det er spesielt sårbart med ferieavvikling i en høysesongperiode, og flere 

kvinner og nyfødte får et langt dårligere tilbud dersom kommunenes barselomsorg legges ned 

enkelte av sommerukene.  

 

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 
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nyfødtscreening er tatt. Jordmødre opplever også at kvinner gjerne vil reise hjem tidlig, noen 

ganger 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 enkelte kvinner har opplevd en slik 

mangel på valgfrihet, men oppfølgingen etter hjemreise er likevel godt evaluert. Dersom jordmor i 

kommunen fanger opp og 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. 

6.3 Avvik og overføring av opplysninger 
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I prosjektperioden har det til sammen vært meldt 51 avvik (Os 32, Askøy 19). 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 jordmor på NJS.  Innholdet i 

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

forbedringsarbeidet gjennom perioden. 27 av meldingene dreide seg om kvinner og nyfødte som 

ikke ble meldt etter melderutinen eller som ble meldt en dag for sent («ikke meldt»). 5 av 

meldingene var knyttet til at kvinnen ikke hadde fått med seg føllingskort fra sykehuset. 2 av 

meldingene omhandlet forbedrings potensiale i kommunikasjonen mellom sykehuset og NJS, 

mens 3 av meldingene omhandlet situasjoner der kvinner hadde reist hjem innen 24 timer uten å 

forstå hvilken plan som var laget for dem m.h.t videre oppfølging. 4 av meldingene omhandlet 

kvinner der det ved utskriving var planlagt oppfølging i kommunen i en periode der NJS var stengt 

(helg). 1 av meldingene omhandlet ansvarsfordelingen mellom jordmor og helsesøster i 

kommunen.  Resten av meldingene omhandlet vurderinger og ufullstendig oppfølging rundt 

amming, dokumentasjon, opphold og utreise fra KK. 

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 på NJS til ekspedisjonen på KK og får meldt (pr. tlf) alle 

kvinner fra sin kommune. Jordmor på NJS 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 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 ble det innført en daglig rutine der rapport i 

journalsystemet DIPS kjøres for å få oversikt over alle utskrevede kvinner fra den aktuelle 
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kommunen. 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 løpet av prosjektperioden har det vært jobbet intensivt med overføringer av opplysninger fra KKs 

journalsystem til kommunenes journalsystem. Elektronisk sending av fødselsmelding (denne går 

pr. 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 

samarbeid mellom KK og andre kommuner har ordningen vært testet, og fra 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.  

6.4 Samhandling i prosjektet 

 

Prosjektets deltakere har jobbet tett og godt 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 kunne finne gode løsninger som bidrar til best mulig 

samhandling, best mulig kvalitet på tjenestene og best mulige pasientforløp – til det beste for den 

enkelte barselkvinne og nyfødt. Felles ansvar for barselomsorgen og dialog som har fokus på best 

mulig tjeneste for barselkvinner og nyfødte har preget samarbeidet.  

7 Prosjektregnskap 

 

Årlige lønnsutgifter prosjektdrift:      
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Kostnadselement Budsjett inkl. mva 

Lønns- og driftsutgifter:  

Askøy kommune 75 % årsverk                                                                   kr.    530 000 

Os kommune 60 % årsverk                                                                        kr.    420 000 

Prosjektledelse og koordinering 30 % årsverk (jordmor KK)                                                       kr.    210 000 

Sum årlige lønnsutgifter:                                                                             kr. 1 160 000 

Utregningene er gjort med utgangspunkt i kr 700 000 pr. årsverk. Utgiftene er dekket av 

samhandlingsmidler fra Helse Vest i prosjektperioden.   

 

Utgifter ved etablering av Os Nærjordmorsenter (utgifter dekket av kommunen): 

 

Nye lokaler Innredning kontor (pult, hylle++)  kr      6 462,46  

  Innredning venteværelse  kr    34 257,50  

  Innredning venteværelse  kr    16 277,50  

  Innredning barseloppfølging  kr    10 486,00  

  Skilt  kr    14 552,50  

Nødvendig utstyr Diverse utlegg (Puter, dyne, stetoskop)  kr      3 316,85  

  Resound høretest  kr    42 187,50  

  Dräger jaundice Meter  kr    43 625,00  

Personalkostnader Opplæring og innleie av ringevikar  kr    24 066,74  

Driftskostnader Ordre 78961 (Kompresser, hansker)  kr      2 022,00  

  Ordre 3870515 (Blodtrykksapparat, kladder)  kr      2 528,61  

  Eartip  kr         570,00  

  TOTALT  kr 200 352,66  
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8 Godkjenning av prosjekteier 

 

Rapporten er gjennomgått og godkjent av prosjekteier 08. 03. 2017  

 

For styringsgruppen 

Martha Svarstad Vadset 

prosjektleder 

9 Referanser 

 

 Helsedirektoratet (2014) Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen.  

 KK, Helse Bergen (2017) «Undersøking om barseltid heime», rapport fra 

brukerundersøkelse 2015-2016 i forbindelse med samhandlingsprosjekter 

 Nasjonal kompetansetjeneste for amming (januar 2015) 

  Rådgivningssenteret, KK, Helse Bergen (2015) «Oppfølging i tidlig barseltid», Rapport fra 

brukerundersøkelse, oktober 2014- januar 2015.  

 St.meld. nr. 47 (2008-2009). Samhandlingsreformen: rett behandling – på rett sted – til rett 

tid. 
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10 Vedlegg 

 

1. Statistikkskjema mor 

2. Statistikkskjema barn 

3.  Jordmødrenes erfaringer med NJS (tomt skjema) 

4. Helsesøstrenes erfaringer med NJS (tomt skjema) 

5. Evalueringsrapport hjemmebesøk Os. 

6. Trygg utskrivingsprosedyren 

 

Vedlegg 1: Statistikk – MOR 

Para:........    

Partus, dato:….….....       kl……   

□ spontan □ tang  □ vakum □ el sectio □ ac section 

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

Første kontakt frå nærjordmorsenteret (tlf):.........timar etter heimkomst  

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

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

Tal heimebesøk...... 

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

Tal barselkonsultasjonar på nærjordmorsenteret.... 

Amming  

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

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  
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Årsak:  □ stort vekttap  □ gulsot  □ anna  

 
Tilvist fastlege: □ ja  Årsak:         
     

 

KOMMENTAR:  

 

 

 

 

Vedlegg 3:  

Jordmødrenes erfaringer med Nærjordmorsenteret 

Metode: 

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

Nærjordmorsenteret ut fra utvalgte tema. Sentrale deler av besvarelsene vil bli tatt med i 

prosjektets evalueringsrapport. Fremstillingen av innholdet vil ikke bli knyttet til person. 

Jordmødrene kan besvare alene eller sitte sammen i en gruppe på 2-3 personer.  

I prosjektets direktiv har vi sagt at vi ser for oss (nytteeffekt nr. 5):  

Auka kompetanse i kommune- og spesialisthelsetenesta basert på utvida arbeidsområde og tettare 
samarbeid mellom tenestenivåa, målt ved spørjeundersøking for tilsette. 
 

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

 

Tema 3: Samarbeid mellom leddene KK- NJS – helsesøster 

 

Tema 4: Arbeidssituasjonen på NJS 

 

Tema 5: Erfaringer med differensierte barselforløp 

 

Vedlegg 4:  

Erfaringer med Nærjordmorsenteret 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. Ledende helsesøster/fagansvarlig sørger for gjennomføring av 

datainnsamlingen. 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 
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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 Nærjordmorsenteret ble opprettet?  

 

Ja     Nei  

 

Beskriv hvorfor! 

 

FRITEKST:  

 

 

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

vært organisert?  

 

FRITEKST: 
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 Tema 2: Helsesøsters arbeidssituasjon 

 

4. Har dere opplevd at deres egen arbeidssituasjon/arbeidsoppgaver har blitt endret 

etter at Nærjordmorsenteret 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? 
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Oppsummert/ annet 

 

FRITEKST: 

 

6. Har dere andre kommentarer eller innspill til evalueringen av Nærjordmorsenteret? 

 

 

Vedlegg 5: 

EVALUERINGSRAPPORT, HJEMMEBESØK TIL FØRSTEGANGSFØDENDE  

 

For å utrede hvilken ressursbruk som er nødvendig for å gjøre tidlig 

hjemmebesøk, i stedenfor barsel konsultasjon på basen, har Janne og Gry 

gjort hjemmebesøk i 4 uker. 

Da vi kun har 60% stilling til oppfølging av barselkvinnene i kommunen, valgte 

vi å begrense tilbudet til å kun gjelde førstegangsfødende, og kun ett 

hjemmebesøk til hver kvinne. De øvrige barselkvinnene, fikk som tidligere, 

tilbud om konsultasjon på basen. 

Vi startet 1/11-16, og avsluttet 30/11-16. 

I løpet av dette tidsrommet, ble det meldt 19 kvinner. 9 var 

førstegangsfødende. Til sammen gjorde vi 8 hjemmebesøk, 4 på hver av oss. 

Alle førstegangsfødende som vi fikk meldt, fikk tilbud om hjemmebesøk, 

unntatt en. Det var på grunn av tidsmangel at vi bare klarte ett hjemmebesøk 
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den aktuelle dagen. Alle de øvrige takket ja.  Det ble tatt Nyfødtscreeening på 

4 av hjemmebesøkene. Totalt ble det gjort 30 barselkonsultasjoner i denne 

perioden. 

Vi erfarte at kvinnene var veldig fornøyd med at vi kom hjem til dem, men at 

barselkonsultasjonen lett tok litt mer tid enn det vi erfaringsmessig brukte, 

når kvinnene kom på basen.  Vi opplevde at det var litt fler distraherende 

faktorer i hjemmet, f.eks. TV som stod på, telefoner som ringte, fokus på 

katter/hunder, det gikk en del tid når barnet skulle stelles på badet et annet 

sted i huset enn der vi oppholdt oss og det var noen ganger annen familie 

tilstede som hadde spørsmål og synspunkter på ting.  På den positive siden, 

var det å se kvinnen/familien i deres eget hjemmemiljø hyggelig. Det ga oss 

muligheten til å veilede f.eks. ifht. amming/ammestilling, tilpasset kvinnens 

hjemme miljø, mtp hvor hun skulle sitte under amming, og hva hun kunne 

hjelpe seg med for å få en god stilling. 

Rent logistisk, erfarte vi at måtte ta inn kvinner til konsultasjon på basen, før 

vi gitt ut på hjemmebesøk, da det var litt vanskelig å beregne tidsbruken til 

hjemmebesøkene. Arbeidsdagen vår ble totalt sett mindre forutsigbar, og  

rent praktisk, så gikk det  myetid med å kjøre, finne fram til adressen og  folk 

hadde i liten grad nr. på huset/ navn på dørene sine.  

Vi opplevde at vi flere ganger måtte gå utover vanlig arbeidstid, når vi etter 

hjemmebesøket skulle tilbake til basen og sette utstyr på plass/til lading, og 

så dokumentere i Hspro. 
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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 
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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 

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).  

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.  
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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. 

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.  

 
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  
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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 

- 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).  

 


