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Vedrørende dokumentasjon av avvik fra en til en oppfølging under aktiv
fødsel
Jeg viser til brev fra Norsk sykepleierforbund datert 8. mars 2018 med spørsmål om å få
oversendt en oversikt over hendelser der anbefalingen fra Helsedirektoratet om at alle
fødende skal ha en jordmor hos seg så tidlig som mulig i aktiv fase av fødselen og til
fødselen er over, ikke blir fulgt opp.
I oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2017 ble det stilt krav om at
helseforetakene skulle dokumentere hendelser der anbefalingen om tilstedeværelse av
jordmor ikke ble fulgt opp, i sine avvikssystemer. Hensikten med kravet om dokumentasjon
var ikke å innføre en rapporteringsordning til departementet, men å sikre at avvik fra
anbefalingen om tilstedeværende jordmor ble brukt i helseforetakenes eget
forbedringsarbeid.
Helseforetakene rapporterte på dette kravet i årlig melding for 2017. Alle helseforetakene
dokumenterer avvik fra anbefalingen om tilstedeværelse av jordmor og bruker resultatene i
eget forbedringsarbeid. Det er imidlertid noe ulikt hvordan avvikene blir dokumentert. For
eksempel bruker Helse Vest i hovedsak avvikssystemet Synergi, mens Helse Midt Norge
delvis dokumenterer manuelt, delvis i fødeprogrammet Natus. Det er også litt ulikt mellom
helseforetakene om dokumentasjonen skjer kontinuerlig eller i avtalte perioder.
I Helse Bergen er det systematisk kartlegging av om det er en jordmor tilstede hos
den fødende i den aktive delen av fødselen. Kartleggingen viser at kravet så langt er
oppfylt i 96 prosent av alle fødslene. Det er etablert en gruppe som går gjennom alle
enkeltsakene som er meldt i avvikssystemet Synergi, for å se på læringspunkter og
eventuelle tiltak som må settes i verk.
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Andre helseforetak rapporterer at anbefalingen stort sett følges, men enkelte angir at det kan
være utfordringer knyttet til samtidighetskonflikter. Dette forsøkes løst med innleie av ekstra
personell, alternativt at vakthavende jordmor går utover sitt ordinære skift.
For å få en mer fullstendig oversikt over hvor ofte det forekommer avvik fra anbefalingen om
tilstedeværelse av jordmor, vil jeg i tilleggsdokumentet til oppdragsdokumentet til de
regionale helseforetakene, som sendes ut etter behandlingen av revidert nasjonalbudsjett,
be om en særskilt rapportering på dette.

Med hilsen

Bent Høie

Side 2

