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Risikovurdering fødetilbud i Finnmark 
   
Saksbehandler:   Medisinsk fagsjef Harald G. Sunde 
Møtedato:  27. august 2015  

1. Sammendrag og anbefaling 
På anmodning fra Helse Nord har ansatte fra Fødeavdelingene ved Hammerfest og 
Kirkenes sykehus og fødestua i Alta laget en risikovurdering av fødetilbudet i Finnmark. 
Helse Nords mal er brukt i arbeidet.  
 
Følgende fem områder ble vurdert:  
1. Helseforetakene ivaretar sin del av en helhetlig svangerskapsomsorg i tråd med 

regionale kvalitetskrav. 
2. Et differensiert fødetilbud i tråd med regionale kvalitetskrav 
3. En familievennlig barselomsorg i tråd med intensjonen i Nasjonal faglig 

retningslinje for barselomsorgen 
4. Kvalitet i alle ledd 
5. Et bredt brukerperspektiv. 
 
Finnmarkssykehuset har flg. konkrete forslag i saken:  
• Det innføres bakvakt ved fødestua i Alta.  
• Det skal jobbes for at alle fødeinstitusjonene skal bli såkalte ”Mor-barn-vennlige 

avdelinger” for å bedre ammeveiledningen.  
• Formell avtale mellom Finnmarkssykehuset og Alta kommune må inngås.  
• Opplæring i bruk av journalprogrammet Partus må bedres. Det må tas kontakt med 

HN-IKT om bedret integrering mellom Partus og DIPS.  
• Tilganger til Partus må etableres på tvers av fødeinstitusjonene.  
• Tolketilbudet for samiskspråklige må etableres ved begge sykehusene.  
• Samhandlingsavdelingen bes om å vurdere etablering av årlige samarbeidsmøter 

mellom helseforetak og kommuner for å bedre samhandlingen mellom kommuner 
og helseforetak.  

2. Bakgrunn 
Ansatte fra Fødeavdelingene ved Hammerfest og Kirkenes sykehus og fødestua i Alta har 
sammen, på anmodning fra Helse Nord, laget en risikovurdering av fødetilbudet i 
Finnmark ut fra Helse Nords mal.  

3. Saksvurdering/analyse 
Risikovurderingen er laget på følgende fem mål/resultatkrav:  
1. Helseforetakene ivaretar sin del av en helhetlig svangerskapsomsorg i tråd med 

regionale kvalitetskrav. 
2. Et differensiert fødetilbud i tråd med regionale kvalitetskrav 
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3. En familievennlig barselomsorg i tråd med intensjonen i Nasjonal faglig 

retningslinje for barselomsorgen 
4. Kvalitet i alle ledd 
5. Et bredt brukerperspektiv. 
 
En rekke mål er angitt, disse er delt opp i enkelte kritiske suksessfaktorer som er 
vurdert i en ROS-matrise. Risikonivå er inndelt i grønt, gult og rødt. For fullstendig 
risikomatrise, se vedlegg. Forslag til avbøtende tiltak er beskrevet i vedlagte 
risikomatrise.  
 
Gruppa som har jobbet med saken har kommet med forslag til avbøtende tiltak for de 
fleste av de gule og røde feltene.  
 
Høy risiko (rød farge) er anført på flg. områder: 
 
2 Et differensiert fødetilbud i tråd med regionale kvalitetskrav: 
 

Kritiske 
suksessfaktorer 

Risiko for 
manglende 
måloppnåelse 

Eksisterende tiltak/ 
merknad til risikoen 

Sannsyn-
lighet 

Konse-
kvens 

Risiko-
nivå 

Risiko-
eier 

Nye tiltak 

Nødvendig personell 
med tilstrekkelig 
kompetanse er til 
stede under fødsler 
jmf regionale 
kvalitetskrav.  

Fødestua i Alta har 
ikke jordmor i 
bakvakt og har 
derfor ikke to 
jordmødre til stede 
ved fødsel. 

  

         2          5   Høy  

Direktør 

1 1/2 
årsverk 
mer 
trenger 
Alta 

Unødig inngrep 
under normal fødsel 
unngås. 

  

Større fokus på å holde 
de normale fødslene 
normale 
(forbedringsprosjektet)          3          4   Høy  

    

 
3 En familievennlig barselomsorg i tråd med intensjonen i Nasjonal faglig 

retningslinje for barselomsorgen: 
 

Kritiske 
suksessfaktorer 

Risiko for 
manglende 
måloppnåelse 

Eksisterende tiltak/ 
merknad til risikoen 

Sannsyn-
lighet 

Konse
kvens 

Risiko-
nivå 

Risiko-
eier 

Nye tiltak 

Individuell støtte 
med ammeveiledning 
i tråd med ”Ti trinn 
for vellykket 
amming” til alle 
kvinner som føder 
barn 

Kirkenes merker 
utfordringer etter 
reduksjon av 
barnepleierstilling
er, spesielt på helg. 
Hammerfest har 
hatt stort 
vikarbruk av 
jordmødre, dette 
forventes bedret i 
løpet av 2016. 

Det er forskjell mellom 
fødenivåer. Alta 2, 
Kirkenes 2, Hammerfest 
3 

3 4 Høy Unn 
Sissel 
juliussen 

Jobbe mot 
å bli Mor-
barn 
vennlig 
avdeling. 

 
4 Kvalitet i alle ledd 
 

Kritiske 
suksessfaktorer 

Risiko for 
manglende 
måloppnåelse 

Eksisterende tiltak/ 
merknad til risikoen 

Sannsyn-
lighet 

Konse
kvens 

Risiko-
nivå 

Risiko-
eier 

Nye tiltak 

God kommunikasjon 
og etablerte rutiner 
for samarbeid innad i 

Formell avtale 
omkring faglig 
samarbeid, 

Alta: Har ikke etablert 
rutine med tilsyn av 
barnelege.  Kirkenes har 

3 5 Høy Direktør Signere 
avtale 
med Alta 
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HF, mellom HF og 
mot førstelinje-
tjenesten 

ansvarsavklaring 
og økonomi 
mellom 
Finnmarks-
sykehuset og Alta 
kommune, om 
fødestuedriften er 
ikke signert. 
Forslag utarbeidet i 
2012, men ikke 
signert grunnet 
uenighet om 
økonomi. 

avtale som ikke blir fulgt 
opp av barnelegene fra 
Hammerfest. 

kommune
. Avklare 
forhold 
rundt 
tilsyn av 
barnelege
. 

Alle undersøkelser, 
kontroller, 
vurderinger og 
beslutninger 
dokumenteres. 

 Manglende support fra 
Helse Nord IKT, på ny 
versjon av Partus, som gir 
problemer i Hammerfest 
og Alta.  Notater fra 
Partus overføres ikke til 
Dips. Jordmødre bruker 
ikke Partus fullt ut. 
Jordmødre i Kirkenes 
bruker partus men 
savner integrering til 
Dips. 

2 5 Høy Helse 
Nord IKT 
(?) og 
avdeling
s-
jordmor 
Hammer
fest 

Flere i 
Helse 
Nord IKT 
må lære 
seg 
Partus. Ny 
gjennom-
gang i 
bruken av 
Partus i 
avdelinge
n i 
Hammerf
est 

Epikrise, journal 
dokumenter og 
notater er tilgjengelig 
for de som har behov 
for det. 

 Svakhet at Partus og Dips 
ikke kommuniserer. 
Helsekortet for gravide i 
papirutgave. Manglende 
tilgang til Dips/Partus på 
tvers av 
fødeinstitusjonene i 
Finnmark 

3 4 Høy Fagsjef Etablere 
tilganger 

 
5 Et bredt brukerperspektiv: 
 

Kritiske 
suksessfaktorer 

Risiko for 
manglende 
måloppnåelse 

Eksisterende tiltak/ 
merknad til risikoen 

Sannsyn-
lighet 

Konse
kvens 

Risiko-
nivå 

Risikoeie
r 

Nye tiltak 

For kvinnen og 
familien er det 
skissert et forløp fra 
tidlig i svanger-
skapet til barsel. 
Kvinnen gis god 
informasjon ved 
eventuelle endringer 
underveis. 

Kommunikasjon, 
kultur-forskjeller, 
språk, bruk av tolk.  
Geografi 

Vanskelig å forbedre 2 5 Høy   

Kvinnen og familien 
opplever at det er 
god samhandling 
mellom involverte 
aktører gjennom hele 
forløpet 

Savner felles 
møtearenaer 
mellom 
tjenestenivåene. 

 3 4 Høy Helse 
Nord og 
kommun
e-sektor 

Årlige 
samarbei
dsmøter 

 
På bakgrunn av denne analysen har Finnmarkssykehuset flg. konkrete forslag til 
forbedring:  
• Det innføres bakvakt ved fødestua i Alta.  
• Det skal jobbes for at alle fødeinstitusjonene skal bli såkalte ”Mor-barn-vennlige 

avdelinger” for å bedre ammeveiledningen.  
• Formell avtale mellom Finnmarkssykehuset og Alta kommune må inngås.  

 
Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr.  
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 
9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no 

http://www.finnmarkssykehuset.no/


 
 
 
• Opplæring i bruk av journalprogrammet Partus må bedres. Det må tas kontakt med 

HN-IKT om bedret integrering mellom Partus og DIPS.  
• Tilganger til Partus må etableres på tvers av fødeinstitusjonene.  
• Tolketilbudet for samiskspråklige må etableres ved begge sykehusene.  
• Samhandlingsavdelingen bes om å vurdere etablering av årlige samarbeidsmøter 

mellom helseforetak og kommuner for å bedre samhandlingen mellom kommuner 
og helseforetak.  

4. Risikovurdering 
Saken støtter opp om våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt 
Saken angår pasienter og ansatte ved fødeavdelingene ved sykehusene i Finnmark samt 
ved fødestua i Alta.  

5. Budsjett/finansiering 
Innføring av bakvakt vil kreve 1,5 jordmor-stilling der, men én stilling som fagjordmor 
er allerede er allerede budsjettert med, slik at det kun dreier seg om økning på en halv 
stilling for å få dette i orden.  
De andre tiltakene vil inngå i normal drift.  

6. Medbestemmelse 
Saken er drøftet i informasjons- og drøftingsmøte på foretaksnivå 17. august 2015. 

Vedlegg 
Risikomatrise ”Risikovurdering av Fødetilbudet i Finnmark” 
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Enhet: Dato:

Risiko-

nivå Risikonivå

S K S K

Gjsn risiko for målet: 2 3 Middels

Risiko 

nr

Kritiske 

suksessfaktorer

Risiko for manglende 

måloppnåelse

Eksisterende tiltak/ 

merknad til risikoen
S K

Risiko-

nivå
Risikoeier: Nye tiltak: Ansvarlig: Frist: S K

Risiko-

nivå

R1

Faglig forsvarlig seleksjon 
hvor den gravide og 
fødende blir henvist til det 
tilbudet som er best 
tilpasset kvinnen og 
fostrets behov. Faste gynekologer følger opp gravide i poliklinikken. Forbedre dialog ang selksjon mellom Kirkens og Hammerfest 2          4          Middels

Legeenhetsle
der, 
Hammerfest 
og Kirkenes

Gjennomga
nger av 
caser

Ingrid P Olsen 
og Branislav 
Rosic

01.01.2016

R2

Risikogravide tilbys 
overvåking og oppfølging i 
tråd med 
regionalekvalitetskrav

Faste gynekologer følger opp 
gravide i poliklinikken.

1          4          Middels

 

R3

System er etablert for 
håndtering av selekterte 
gravide som har behov for 
opphold i nærheten av 
fødested. 1          3          Middels

 

R4

For kvinner med lang 
reisevei til fødeinstitusjon 
er det etablert 
følgetjeneste i samarbeid 
med kommunene.

Kompetanseheving fra 
helseforetak til kommuner 
er ikke etablert

Tjenesteavtale 8 inngått, 
mellom foretak og 
kommune.  Stor sårbarhet 
ifht følgetjensete av jordmor i 
flere små kommuner. 

2          2          Lav

Enhetsleder

Innføre 
kompetanse
heving/kurs 
for 
ambulansep
ersonell

fagutviklingsjor
dmor, i øst og 
vest

utgang 2016

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

Deltakere i prosessen:

Fødeavdelingene 

Risiko-

vurdering

Risikomatrise, 

se under
Risikoidentifikasjon og analyse

Mål / krav nr 1:

Helseforetakene ivaretar sin del av en helhetlig svangerskapsomsorg i tråd med 
regionale kvalitetskrav. 

Ansvarlig:

Risiko-

vurdering

Risiko før tiltak Risiko etter tiltak

Hovedmeny 

Veiledning 



R13

R14

R15

R16

R17

R18

R19

R20



Når risikovurdering før og 
etter tiltak er utfylt er:
● = Risikonivå før tiltak
■ = Risikonivå etter tiltak

En helhetlig svangerskapsomsorg. Kvinner skal tilbys kontinuitet gjennom svangerskap, 

fødsel og barseltid. 

Mål / krav nr 1:

Gj sn Gj sn R1 R1 

R2 R2 

R3 R3 

R4 R4 S
a

n
n

s
y
n

li
g

h
e

t 
 

Konsekvens 

Risikovurdering 

Svært 
stor 

Alvorlig 

Stor 

Liten 

Moderat 

Meget 
liten 

Ubetydelig Lav Moderat Svært 
alvorlig 



Enhet: Dato:

Risiko-

nivå

Risiko-

nivå

S K S K

Gjsn risiko for målet: 2 4 Middels

Risiko 

nr

Kritiske 

suksessfaktorer

Risiko for manglende 

måloppnåelse

Eksisterende tiltak/ 

merknad til risikoen
S K

Risiko-

nivå
Risikoeier: Nye tiltak: Ansvarlig: Frist: S K

Risiko-

nivå

R1

Seleksjon av fødende 
gjennomføres i 
henhold til regionale 
kvalitetskrav gjeldende 
for sitt fødested og 
fødenivå.

I Finnmark selekterer vi til 
4 fødenivå. Høyt fokus på 
selektering.  Kan bli 
bedre på dokumentasjon i 
Partus            1          4  Middels 

Dokumentere 
seleksjon i Partus

Unn sissel 
Juliussen og 
Monica Nordli

31.12.2015

  

R2

Nødvendig personell 
med tilstrekkelig 
kompetanse er tilstede 
under fødsler jmf 
regionale kvalitetskrav. 

Fødestua i Alta har ikke 
jordmor i bakvakt og har 
derfor ikke to jordmødre 
tilstede ved fødsel.

           2          5  Høy 

Direktør 1 1/2 årsverk mer 
trenger Alta Direktør

Budsjettforb
eredelse for 
2016

  

R3
Unødig inngrep under 
normal fødsel unngås.

Større fokus på å holde 
de normale fødslene 
normale 
(forbedringsprosjektet)            3          4  Høy   

R4

Intervensjon i fødsel 
der det er nødvendig i 
tråd med 
kunnskapsbasert 
praksis.            1          5  Middels   

R5

Overflytting til høyere 
nivå skjer uten 
unødvendige 
forsinkelser. 

Værforhold øker risiko, 
manglende 
ambulansefly,ventetid

For fødestua i Alta er 
konsekvensen 5, for 
Kirkenes 3 og for 
Hammerfest 3            2          4  Middels   

R6     

R7     

R8     

R9     

R10     

R11     

R12     

Fødetilbudet i Helse Nord

Risikoidentifikasjon og analyse

Mål / krav nr 2:

Et differensiert fødetilbud i tråd med regionale kvalitetskrav. 

Risiko-

vurderingFødeavdelingene 
Risiko-

vurdering

Ansvarlig:
Risikomatrise, 

se under

Risiko før tiltak Risiko etter tiltakDeltakere i prosessen:

Hovedmeny 

Veiledning 



R13     

R14     

R15     

R16     

R17     

R18     

R19     

R20     



Når risikovurdering før og 
etter tiltak er utfylt er:

Et differensiert fødetilbud i tråd med regionale kvalitetskrav. 

Mål / krav nr 2:

● = Risikonivå før tiltak
■ = Risikonivå etter tiltak

Gj sn Gj sn 

R1 R1 

R2 R2 

R3 R3 

R4 R4 

R5 R5 

S
a

n
n

s
y
n

li
g

h
e

t 
 

Konsekvens 

Risikovurdering 

Svært 
stor 

Alvorlig 

Stor 

Liten 

Moderat 

Meget 
liten 

Ubetydelig Lav Moderat Svært 
alvorlig 



Enhet: Dato:

Risiko-

nivå

Risiko-

nivå

S K S K

Gjsn risiko for målet: 2 4 Middels

Risiko 

nr

Kritiske 

suksessfaktorer

Risiko for manglende 

måloppnåelse

Eksisterende tiltak/ 

merknad til risikoen
S K

Risiko-

nivå
Risikoeier: Nye tiltak: Ansvarlig: Frist: S K

Risiko-

nivå

R1

Individuell støtte med 
ammeveiledning i tråd 
med ”Ti trinn for 
vellykket amming” til 
alle kvinner som føder 
barn Kirkenes merke rutfordringer etter reduksjon av barnepleierstillinger, spesielt på helg. Hammerfest har hatt stort vikarbruk av jordmødre, dette forventesbedret i løpet av 2016. 

Det er forskjell mellom 
fødenivåer. Alta 2, 
Kirkenes 2, 
Hammerfest 3

3           4         Høy

Unn Sissel 
Juliussen

Jobbe mot å bli Mor-
barn vennlig avdeling.

Unn Sissel 
Juliussen

31.dsembe
r 2015

R2

Barseltilbudet er 
tilrettelagt for samvær 
med partner og 
eventuelle søsken.

Alle tre instiusjoner har et 
godt familievennlig tilbud.

1           4         Middels

R3

Mulighet for 
tilbakeføring til 
barseltilbud nært 
hjemsted etter fødsel 
ved fødeavdeling eller 
kvinneklinikk når mor 
og barn er friske. 2           2         Lav

R4

Før utskriving fra barsel 
har fødestedet forsikret 
seg om at kvinnen har 
fått god informasjon og 
tilrettelagt oppfølging ut 
fra sine behov.

Hammerfest: Noen 
velger å reise uten av å 
benytte seg av tilbudet 
om utreisesamtale.  
Hektisk avdeling og svikt 
i internkommunikasjon

2           4         Middels

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

En familievennlig barselomsorg i tråd med intensjonen i Nasjonal faglig 

retningslinje for barselomsorgen

Ansvarlig:

Risiko-

vurdering

Risiko før tiltak Risiko etter tiltakDeltakere i prosessen:

Fødeavdelingene 
Risiko-

vurdering

Risikomatrise, 

se under

Fødetilbudet i Helse Nord

Risikoidentifikasjon og analyse

Mål / krav nr 3:

Hovedmeny 

Veiledning 



R12

R13

R14

R15

R16

R17

R18

R19

R20



Når risikovurdering før og 
etter tiltak er utfylt er:

● = Risikonivå før tiltak
■ = Risikonivå etter tiltak

En familievennlig barselomsorg i tråd med intensjonen i Nasjonal faglig 

retningslinje for barselomsorgen

Mål / krav nr 3:

Gj sn Gj sn 

R1 R1 

R2 R2 

R3 R3 
R4 R4 S

a
n

n
s

y
n

li
g

h
e

t 
 

Konsekvens 

Risikovurdering 

Svært 
stor 

Alvorlig 

Stor 

Liten 

Moderat 

Meget 
liten 

Ubetydelig Lav Moderat Svært 
alvorlig 



Enhet: Dato:

Risiko-

nivå

S K S K

Gjsn risiko for målet: 2 4 Middels

Risiko 

nr

Kritiske 

suksessfaktorer

Risiko for manglende 

måloppnåelse

Eksisterende tiltak/ 

merknad til 

risikoen

S K
Risiko-

nivå
Risikoeier: Nye tiltak: Ansvarlig: Frist: S K

R1
Robust fagmiljø med 
stabil bemanning. 

Små legegrupper i både 
Kirkenes og Hammerfest. 
Sårbart om noen slutter. 
Viktig med kontakt med 
større fagmiljø, både for 
ordmor og legegruppen.

Alta: Stabil 
jordmorbemanning. 
Hammerfest: 
Hovedsakelig stabile 
vikarer, både på lege 
og jordmorsiden. Innen 
utgangen av 2016, alle 
jordmorstillinger besatt. 
Sommerferie avvikling 
kan være sårbar, både 
jordmor og lege siden. 
Kirkenes: Stabile 
gynekologer og 
vikarleger. Jordmor 
bemanning er stabil en 
vakant stilling. vi har pr 
i dag 2 barnepleiere. 

          2           4  Middels 

Direktør

Kontinuerlig fokus på 
stabilisering og 
rekruttering. Herunder 
er hospitering særlig 
viktig

R2

God kommunikasjon og 
etablerte rutiner for 
samarbeid innad i HF, 
mellom HF og mot 
førstelinjetjenesten

Formell avtale omkring 
faglig sammarbeid, 
ansvarsavklaring og 
økonomi mellom 
finnmarkssykehuset og 
Alta kommune, om 
fødestudriften er ikke 
signert. Forslag utarbeidet 
i 2012, men ikke signert 
grunnet uenighet om 
økonomi.

Alta : Har ikke etablert 
rutine med tilsyn av 
barnelege.  Kirkenes 
har avtal som ikke blir 
fulgt opp av 
barnelegene fra 
Hammerfest.

          3           5  Høy 

Direktør

Signere avtale med 
Alta kommune. 
Avklare forhold rundt 
tilsyn av barnelege.

Torbjørn Aas 
og Fagsjef 
Harald Sunde

31.12.2015

Kvalitet i alle ledd

Ansvarlig:

Risiko-

vurdering

Risiko før tiltak Risiko etter tiltakDeltakere i prosessen:

Fødeavdelingene 
Risiko-

vurdering

Risikomatrise, 

se under

Fødetilbudet i Helse Nord

Risikoidentifikasjon og analyse

Mål / krav nr 4:

Hovedmeny 

Veiledning 



R3

Alle undersøkelser, 
kontroller, vurderinger 
og beslutninger 
dokumenteres.

Manglende suport fra 
Helse Nord IKT, på ny 
versjon av Partus, som 
gir problemer i 
Hammerfest og Alta.  
Notater fra Partus 
overføres ikke ti Dips. 
Jordmødre bruker ikke 
Partus fullt ut. 
Jordmødre i Kirkenes 
bruker partus men 
savner integrering til 
Dips.           2           5  Høy 

Helse Nord IKT 
(?) og 
avdelingsjordmor 
Hammerfest

Flere i Helse Nord IKT  
må lære seg Partus. 
Ny gjennomgang i 
bruken av Partus i 
avdelingen i 
Hammerfest

? Og Unn 
Sissel 
Juliussen

01.06.2016

R4

Epikrise, journal 
dokumenter og notater 
er tilgjengelig for de som 
har behov for det.

Svakhet at Partus og 
Dips ikke 
kommuniserer. 
Helsekortet for gravide 
i papirutgave. 
Manglende tilgang til 
Dips/Partus på tvers av 
fødeinstitusjonene i 
Finnmark           3           4  Høy 

Fagsjef Etablere tilganger. Overordnet 
nivå

Utgang 
1016

R5

Uønskede hendelser 
analyseres og tiltak som 
hindrer gjentagelse 
iverksettes.           1           5  Middels 

R6

Regelmessige øvelser 
på akutte situasjoner 
gjennomføres og 
dokumenteres.

Gode og etablerte 
rutiner for akutte 
øvelser i Hammerfest 
og Kirkenes. Alta har 
heldagskurs 2 ganger i 
året, med ekstern 
instruktør. Øvelser på 
eget initiativ er under 
etablering           2           4  Middels 

R7

Aktivitetsdata og 
kvalitetsindikatorer 
brukes til 
kvalitetsforbedring.

Vanskelig å stole på 
kvaitetsindikatoren, den 
reflekterer ikke 
virkeligheten           3           2  Lav 

R8   

R9   

R10   

R11   

R12   



R13   

R14   

R15   

R16   

R17   

R18

R19

R20



Når risikovurdering før og 
etter tiltak er utfylt er:
● = Risikonivå før tiltak
■ = Risikonivå etter tiltak

Kvalitet i alle ledd

Mål / krav nr 4:

Gj sn Gj sn R1 R1 

R2 R2 

R3 R3 

R4 R4 

R5 R5 

R6 R6 

R7 R7 
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Konsekvens 

Risikovurdering 

Svært 
stor 

Alvorlig 

Stor 

Liten 

Moderat 

Meget 
liten 

Ubetydelig Lav Moderat Svært 
alvorlig 



Risiko-

nivå

Risiko-

nivå

Risiko etter tiltak

Risikomatrise, 

se under









Enhet: Dato:

Risiko-

nivå

S K S

Gjsn risiko for målet: 2 4 Middels

Risiko 

nr

Kritiske 

suksessfaktorer

Risiko for manglende 

måloppnåelse

Eksisterende tiltak/ 

merknad til risikoen
S K

Risiko-

nivå
Risikoeier: Nye tiltak: Ansvarlig: Frist: S

R1

Kvinnen og familien er 
informert om innholdet i 
den lokale og regionale 
organiseringen av 
svangerskap - fødsel og 
barselomsorgen. 

Mangler brukerundersøkelse 
for vurdering av risiko.

2          4          Middels

R2

For kvinnen og familien er 
det skissert et forløp fra 
tidlig i svangerskapet til 
barsel. Kvinnen gis god 
informasjon ved 
eventuelle endringer 
underveis.

Kommunikasjon, 
kulturforskjeller, språk, bruk 
av tolk. Geografi

Vanskelig å forbedre

2          5          Høy

R3

Kvinnen og familien 
opplever at det er god 
samhandling mellom 
involverte aktører 
gjennom hele forløpet

Savner felles møtearenaer 
mellom tjenestenivåene.

3          4          Høy

Helse Nord og 
kommunesektor Årlige sammarbeidsmøter Fagsjef (Harald 

Sunde)
utgangen av 
2016

R4

Tilbudet oppleves som 
trygt uavhengig hvor de 
føder og den enkeltes 
behov

Det oppstår akutte 
situasjone, der man må 
handle raskt. Det kan 
oppleves som utrygt for 
bruker. 2          4          Middels

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

Fødetilbudet i Helse Nord

Risikoidentifikasjon og analyse

Mål / resultatkrav nr 5:

Et bredt brukerperspektiv. 

Risiko-

vurderingFødeavdelingene 
Risiko-

vurdering

Ansvarlig:
Risikomatrise, 

se under

Risiko før tiltak Risiko etter tiltakDeltakere i prosessen:

Hovedmeny 

Veiledning 



R13

R14

R15

R16

R17

R18

R19

R20



Når risikovurdering før og 
etter tiltak er utfylt er:

Et bredt brukerperspektiv. 

Mål / resultatkrav nr 5:

● = Risikonivå før tiltak
■ = Risikonivå etter tiltak

Gj sn Gj sn R1 R1 
R2 R2 

R3 R3 

R4 R4 S
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Konsekvens 

Risikovurdering 

Svært 
stor 

Alvorlig 

Stor 

Liten 

Moderat 

Meget 
liten 

Ubetydelig Lav Moderat Svært 
alvorlig 





Risiko-

nivå

K

K
Risiko-

nivå

Risiko-

vurdering

Risikomatrise, 

se under

Risiko etter tiltak
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