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Metode

Funn og resultaterMål

Metodikk innen tjenestedesign og strategisk design er brukt for 
å hente inn kvalitative data og bearbeide innsikt med mål om å 
finne riktig problem å løse. Det ble brukt typiske innsiktsmetoder 
som skrivebordsresearch, intervju med brukere og eksperter, 
samt kartlegging og observasjon gjennom dokumentarer, 
blogger og forum på nett. Av defineringsmetoder, ble det brukt 
brukerreiser, customer profiles og en samskapende workshop. De 
viktigste funnene fra de ulike metodene ble plukket ut, sortert og 
omformulert til verdier den fremtidige tjenesten skal skape på fire 
ulike nivå: verdi for bruker, organisasjon, økosystem og samfunn.

Målet for en fremtidig barseltjeneste for Trondheim kommune er å 
utvikle en tjeneste som skaper følgende verdi:
Verdi for bruker, Nybakt mor og far/partner
•	 Bevisstgjørende: Forberedelse på hva barseltiden 

innebærer, vite om vanlige fysiske og mentale forandringer, 
hvem de møter når og hvordan de skal ta vare på barnet

•	 Relasjonsbyggende: Et døgnåpent kontaktpunkt som 
koordinerer oppfølging (personlig eller digitalt). Oppfølging 
av samme helsepersonell, med fokus på tillit og psykisk 
helse. Tilgang til gode støttenettverk.

•	 Tilgjengelig: All nødvendig informasjon er tilgjengelig 
og samlet på ett sted. Kort responstid og lav terskel for 
henvendelser. Helsepersonell kommer på hjemmebesøk.

•	 Veiledende: ivaretakelse av barnet (amming, stell, forståelse 
av kroppsspråk), kvinnekroppen og mental helse. Deling av 
bilder, videosamtaler og digitale fellesarrangementer.

Verdi for organisasjon, Trondheim kommune og St.Olavs
•	 Tillitsbyggende: Nok helsepersonell. Faresignaler 

fanges opp, umiddelbar hjelp gis. Tilrettelagt for bruk av 
kjernekompetanse, effektiv informasjonsflyt og rutiner for 
informasjonsdeling rundt hjemmebesøk utvikles.

Verdi for økosystem, alle involverte aktører i innovasjonen
•	 Felles verdiskapning til innbyggerne: Preventivt arbeid og 

hindre reinnleggelser. Tilretteleggelse for samarbeid mellom 
interessenter og ansvarliggjøring til felles verdiskapning.

Verdi for samfunn, Midt-Norge
•	 Bevisstgjøring og normalisering av barseltiden: Åpenhet 

om naturlige fysiske og følelsesmessige reaksjoner senker 
prestasjonskulturen og press fra samfunnet som påvirker 
nybakte foreldre. Helsetjenestene ivaretar brukernes behov.

 Det overordnede målet med faget har vært å få bedre kjennskap 
til metoder innen tjenestedesign og strategisk design, og 
hvordan denne typen metodikk kan bidra til å skape forbedrede 
helsetjenester. Målet med barselprosjektet har vært å få en bedre 
forståelse for norsk helsesektor generelt, med spesielt fokus på 
barseltjenesten i Trondheim, med oppfølging av friske mødre og 
barn som sendes hjem fra sykehuset kort tid etter fødsel. Videre 
gikk det ut på grundig kartlegging av tjenesten, skaffe mest mulig 
innsikt om flest mulig involverte interessenter for å danne et 
grunnlag for en fremtidig tjeneste som skaper mest mulig verdi for 
de ulike nivåene: bruker, organisasjon, økosystem og samfunn, 
og dermed blir en meningsfull innovasjon. Prosjektet skal kunne 
brukes som et innsiktsgrunnlag for videre utvikling av en fremtidig 
barseltjeneste som kan tas videre i en masteroppgave eller 
CCSDI klyngen i Trondheim.

OPPSUMMERING
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Denne rapporten består av et selvvalgt fordypningsprosjekt utført 
av Ida Christine Opsahl og Julie Nyjordet Rossvoll gjennom faget 
TPD4500, Design 9. Veileder har vært ph.d. kandidat, Ann Kristin 
Forshaug, som jobber i Sintef Helse. Fordypningsprosjektet 
er knyttet opp mot faget, Designteori TPD4505, hvor 
kandidatene har skrevet vitenskapelige review-artikler om 
henholdsvis  “Meningsfulle innovasjoner i helsesektoren” og 
“Tjenesteprototyping i design av helsetjenester”. 

Arbeidet er delt opp i en innsiktsfase med innhenting av 
informasjon, og en defineringsfase for sortering av innhentet 
informasjon som ledet opp til planlegging av en samskapende 
workshop. Resultatet av prosjektet er funn fra workshopen som 
i kombinasjon med resten av innsikten oppsummeres i hvilke 
tjenesteverdier som bør skapes for mor og partner (bruker), 
Trondheim kommune og St.Olavs (organisasjon), involverte 
interessenter i innovasjon av barseltjenesten (økosystem) og for 
samfunnet. Deretter er det gitt en anbefaling om hvordan dette 
bør tas videre, og refleksjon rundt metodikk og den samskapende 
workshopen.

Det startet med en felles interesse for temaet, helse. Begge 
hadde et ønske om å lære mer om tjenestedesign, og 
hvordan man kan bruke en strategisk tilnærming til å designe 
brukervennlige og bærekraftige løsninger på lang sikt. Med 
dette i tankene ble det oppdaget et engasjement på Institutt for 
Design i Klynga - Klynge for Samskapende tjenestedesign og 

Fagets innhold

Valg av oppgave

innovasjon, eller på engelsk, Cluster for Co-Creational Service 
Design and Innovation, CCSDI. Klynga ble opprettet blant annet 
på bakgrunn av at helsetjenestene står overfor store endringer 
i årene som kommer, og har et hovedmål om å utforske, 
dokumentere og evaluere samskapende tjenestedesign som 
tilnærming til tjenesteinnovasjon i helse- og omsorgstjenestene. 
For dette arbeidet har de fått støtte fra Norges forskningsråd i 
perioden 2017-2021. Klynga består blant annet av Sintef som er 
initiativtaker, pådriver, koordinator og prosjektleder, i tillegg til St. 
Olavs Hospital og Helse Midt-Norge RHF, som har innovasjon og 
tjenesteinnovasjon høyt på dagsorden. 

Det var i forbindelse med dette samarbeidet at studentoppgaven 
fra St.Olavs Hospital dukket opp. Prosjektbeskrivelsen baserte 
seg på utviklingen av en barsel-app for smarttelefon, med formål 
om å bidra til bedre oppfølging av mor og barn som reiser hjem 
kort tid etter fødsel. I og med at ønsket fokus for prosjektet var 
tjenestedesign og strategisk design, ble det besluttet å se bort 
fra utvikling av app, i første omgang, og heller skaffe innsikt for å 
kartlegge brukerbehov. En dyp forståelse av dagens situasjonen 
er avgjørende for å skape brukervennlige og gode helhetlige 
opplevelser. I tillegg har den potensielle verdien av tjenestedesign 
fått økt oppmerksomhet i forbindelse med innovasjon og 
forbedring av helsetjenester som følger av dens brukersentrerte 
og holistiske tilnærming. Den originale prosjektbeskrivelsen ble 
derfor omskrevet for dette formålet.

INTRODUKSJON

FAG & OPPGAVE
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Fødeavdelingen ved St. Olavs Hospital har vedtatt å opprette 
et hjemmebasert tilbud til friske kvinner med friske nyfødte 
som er bosatt i Trondheim kommune. Mor og barn som reiser 
hjem i løpet av det første døgnet etter fødsel vil få tilbud om 
barseloppfølging. Hovedfokuset for denne oppgaven blir å 
kartlegge hvilke ønsker, behov, informasjon og hjelp mor/far/
partner og barn har behov for i en slik tjeneste. Designmetodikk 
vil bli brukt til å utvikle en tjeneste som er i tråd med strategiske 
og nasjonale faglige retningslinjer. Videre er målet å sørge for at 
brukernes behov blir ivaretatt på best mulig måte og at de får en 
sammenhengende oppfølging gjennom svangerskap, fødsel og 
barselperiode.

Bakgrunn

Hensikten med prosjektet er å sikre høy kvalitet av fremtidens 
barseltjeneste og sørge for at barselomsorgen som gis er 
faglig forsvarlig. Det blir lagt stor vekt på pasientsikkerhet der 
risikofaktorer for mor- og barns helse tidlig skal fanges opp. 
Nybakte foreldre som sendes hjem tidlig skal få en opplevelse 
av trygghet og mestring gjennom riktig veiledning, og presis og 
effektiv informasjonsflyt med helsetjenesten. Færre henvendelser 
til avdelingen, konsultasjoner og re-innleggelser vil frigjøre tid hos 
helsepersonellet som dermed kan brukes på en mer effektiv og 
hensiktsmessig måte.

I Norge er det, som i andre land, vanlig å definere barseltiden 
som de første seks til åtte ukene etter fødsel, eller den tiden 
kroppen bruker på å tilpasse seg en ikke-gravid tilstand. Også 
ved normale fødsler, er det i dag vanlig at mor og barn tilbringer 
de første dagene av barselperioden på sykehus. Dette begrunnes 
delvis medisinsk, hvor det er et behov for observasjon av mor og 
barn etter fødselen med tanke på komplikasjoner, i tillegg til et 
forebyggende og sosialt perspektiv om at mor trenger hvile og å 
komme i gang med amming. Hensikten med barselperioden er 
å ivareta både mors og barns helse og å støtte den nye familien 
(Helse- og Omsorgsdepartementet, 2009).

De siste tiårene har det vært en reduksjon i antall liggedøgn på 
sykehus fra 4 dager til 2-3 dager ved ukomplisert fødsel. Dette 
henger sammen med et fremtredende syn på normal fødsel 
som en naturlig prosess. Medisinsk kunnskap og erfaring tilsier 
at det ikke er nødvendig med et langt sykeleie etter en normal 
fødsel. Reduksjonen har også sammenheng med helsetjenestens 
prioriteringer, hvor sengekapasitet og ressurser styres mot 
pasienter med mer alvorlige lidelser. Liggetid på 2-3 dager 
innebærer at kvinner i en del tilfeller reiser hjem før ammingen er 
kommet godt i gang, og det vil fortsatt være behov for oppfølging 
av mor og barn etter utskrivelse fra sykehus. Tiltak er iverksatt for 
å dekke dette behovet, som for eksempel ammepoliklinikker eller 
tilbud om poliklinisk kontakt for blodprøve til nyfødtscreening, 
(Helse- og Omsorgsdepartementet, 2009).

På landsbasis er det kun noen få fødeavdelinger som 
tilbyr hjemmebesøk fra jordmor etter hjemreise, men dette 
varierer etter bosted. De aller fleste kvinner får ikke tilbud om 

Bakgrunn om barsel (st.mld 12)

jordmoroppfølging etter hjemreise. Helsesøster på helsestasjon 
tar gjerne over oppfølgingen av kvinnen og det nyfødte barnet, da 
jordmor tradisjonelt ikke har hatt en stor rolle i helsestasjonens 
oppfølging i barseltiden.

Enkelte fødeavdelinger har etablert et tilbud om tidlig hjemreise, 
dvs. at kvinnen reiser hjem innen 24 timer etter fødsel og får 
ambulant oppfølging fra jordmor eller barnepleier hjemme. Flere 
store fødeavdelinger har tilbud om pasienthotell, hvor også fedre 
er velkommen. Det er stor variasjon i lokale tilbud når det gjelder 
barselopphold. 

Det å få ansvar for et nytt barn medfører en stor omstilling i 
livssituasjonen både for mental og fysisk helse. Ved å tilpasse 
og forbedre barseltjenesten kan det være med på å fjerne 
unødvendige bekymringer. Gjennom god støtte og oppfølging kan 
familiene heller bruke tid og energi på å gi barnet en best mulig 
velkomst og tilpasse seg den nye situasjonen.

PROSJEKTBESKRIVELSE

PROSJEKT-
BESKRIVELSE
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Brukerperspektivet tar i hovedsak for seg friske mødre med friske 
barn som sendes hjem fra sykehuset kort tid etter fødsel. Det er 
gjort et estimat på at dette gjelder 30% av alle barselkvinner i 
Trondheim kommune, dvs. ca 800 kvinner. Dette er kvinner som 
ikke opplever noen form for komplikasjoner i etterkant av fødsel 
ved sykehusbesøket, og selv mener de kan reise hjem. Far eller 
partner og øvrig familie er interessenter som også påvirkes av 
barseltjenesten. Det være fint å fokusere på far/partner og mor 
som et team.

Helsepersonell som jordmødre, helsesøstre, barneleger 
og gynekologer både fra spesialisthelsetjenesten og 
primærhelsetjenesten er aktører som er involvert i ulike deler av 
svangerskap, fødsel eller barselomsorgen.

Friske kvinner med friske nyfødte

Tidligere studier om svangerskap, fødsel og barsel vil bli 
gjennomgått for å skaffe en grunnleggende forståelse for 
hvordan svangerskap, fødsel og barselomsorgen fungerer. Dette 
vil sammen med innsikt i norsk helsesektor brukes til å danne 
et helhetlig bilde av hvordan helsesektoren henger sammen. 
Metodikk innen tjenestedesign og strategisk design vil bli 
brukt for å hente inn kvalitative data og bearbeide innhentet 
informasjon om dagens barseltjeneste. Oppgaven vil ta for seg to 
ulike perspektiv, et brukersentrert med barselkvinnen og familien 
i fokus og et systemorientert perspektiv med fokus på involvert 
helsepersonell. Det vil bli kartlagt hvem som er involvert når, 
hvilke ønsker, utfordringer og behov de ulike målgruppene har. 
Spesielt vil det fokuseres på mor og barns helse i forbindelse 
med tidlig hjemreise etter fødsel, potensielle farer, opplevelser og 
hvilken påvirkning det har på deres livssituasjon. Designmetoder 
som interessentkart, brukerreiser og customer profiles vil deretter 
brukes til å sortere informasjonen og definere hva som er riktig 
“problem” å løse.

I defineringsfasen vil det også holdes en samskapende workshop 
der ulike interessenter sammen kan komme opp med et felles mål 
for den fremtidige barseltjenesten. Dette gjøres for at tjenesten 
skal gi mest mulig verdi til alle involverte parter, forsøke å skape 
en felles eierskapsfølelse. Spesielt viktig er det å se tjenesten 
som helhet i et lenger tidsperspektiv der ulike trender og andre 
faktorer spiller inn og påvirker fremtidsbilde.

Design tilnærming ProsessHvem angår tjenesten?

PROSJEKT-
BESKRIVELSE
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INNSIKT

For å bli bedre kjent med helsesektoren, helsetjenestene og 
involverte interessenter i svangerskap-, fødsel og barselomsorgen 
ble det foretatt en omfattende skrivebords-forskning.

Skrivebords-forskningen ble brukt gjennom hele innsiktsfasen. En 
rekke nettsider og artikler med relevant informasjon ble gjen-
nomgått der kildene ble samlet i et eget dokument for å holde 
styr på hvor informasjonen ble hentet fra. Det ble videre tegnet 
opp et oversiktskart med interessenter og helsetjenester som var 
relevant for oppgaven.

Hvorfor?

Hvordan?

SKRIVEBORDSRESEARCH

Svært nyttig, da mye av prosjektets innsikt har blitt anskaffet 
gjennom denne metoden. Har også vært passende fordi tema 
for oppgaven er veldig aktuelt. Det skrives og snakkes mye om i 
media

Metoderefleksjon

Meningsfulle innovasjoner

Meningsfulle innovasjoner er når man finner løsninger på 
samfunnsmessige utfordringer ved å komme opp med nye 
verdiforslag for bruker, organisasjon, økosystem og samfunn. 
Det krever et helhetlig bilde av hvordan helsesektoren fungerer 
for å kombinere motstridende interesser og krav til appellerende 
løsninger, se figur 1 for de fire verdinivåene. Når innovasjonen 
fører til endret oppførsel og skaper langsiktig verdi for brukeren, 
har den også en innvirkning på samfunnet.

Brukere er de som skal bruke systemet eller tjenestene
Organisasjoner skaper verdi for seg selv ved å skape verdi for 
brukere av sine tjenester og ansatte.
Økosystem består av alle interessenter som er direkte eller 
indirekte involvert i innovasjonen
Samfunn består av brukere, organisasjoner og økosystemer og 
utgjør den øverste nivået av verdi

Figur 1: De fire verdinivåene, tilpasset av den Ouden (2012)

Bruker

Organisasjon

Økosystem

Meningsfulle 
innovasjoner

Samfunn

SKRIVEBORDS-
RESEARCH
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Helse- og Omsorgsdepartementet, HOD har det overordnede 
ansvaret for at befolkningen har gode helse- og omsorgstjenester, 
og er ansvarlig for spesialisthelsetjenesten. Videre har de ansvar 
for følgende:

•	 Helsedirektoratet, myndighetsorgan og faglig helserådgiver 
som iverksetter vedtatt helsepolitikk, forvalter helselover.

•	 Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI), skal produsere, 
oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt 
folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester.

•	 Statens Helsetilsyn, har kontorer i hvert fylke og fører tilsyn 
med alle helse- og sosialtjenester og at befolkningens behov 
ivaretas.

•	 Regionale Helseforetak, Norge er delt opp i fire 
helseregioner med tilhørende Regionale Helseforetak. Se 
neste avsnitt

Regionale Helseforetak (RHF), er ansvarlig for 
spesialisttjenester til befolkningen i sin helseregion. Helse 
Midt-Norge er ansvarlig for Møre og Romsdal og Trøndelag. 
Spesialisthelsetjenesten driver med diagnostikk, behandling 
og oppfølging av pasienter med akutte, alvorlige og kroniske 
sykdommer og helseplager. Behandling drives på sykehus av 
legespesialister og rehabiliteringsinstitusjoner og gis enten ved 
innleggelse eller poliklinisk. RHF har videre ansvar for:

Helseforetak (HF), tilbyr spesialisthelsetjenester og er ansvarlig 
for forskning og undervisning. St.Olavs er regionsykehus for Midt-
Norge og universitetssykehuset i Trondheim.

Sykehus, er store institusjoner med omfattende oppbygging, 
som drives døgnkontinuerlig og krever godt tverrfaglig samarbeid. 
Sykehusene deles inn i klinikker etter medisinske fagområder, 
som igjen er organisert i underliggende avdelinger og enheter. 
F.eks. ligger fødeavdelingen, barselavdelingen og gynekologisk 
avdeling under kvinneklinikken. Noen avdelinger er poliklinikker 
som behandler pasienter uten innleggelse, mens andre har 
sengeplasser. Pasienter blir henvist hit for spesiell behandling og 
undersøkelse.

Spesialisthelsetjenesten

SKRIVEBORDS-
RESEARCH

Helsesektoren er offentlig drevet, finansiert av skattepenger og 
strengt regulert av en kompleks lovgivning. Norske helsetjenester 
drives av to tjenesteytere. Kommunene er ansvarlig for 
kontinuerlig og generell behandling av sine innbyggere gjennom 
primærhelsetjenesten. Fire regionale helseforetak er ansvarlig for 
spesialisert behandling av innbyggerne i sin helseregion gjennom 
spesialisthelsetjenesten. Noen helsetjenester driftes også i 
samarbeid mellom helsetjenestene. Det offentlige har ansvar for 
å sikre helsetjenester til befolkningen. Ansvarsfordelingen mellom 
de regionale helseforetakene og kommunene er blant annet 
knyttet til graden av spesialisering. En rekke foreninger, forbund 
og forbrukerorganisasjoner jobber for å fremme medlemmenes 
interesser.

HELSESEKTOREN
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Kommunene, er ansvarlig for primærhelsetjenesten, også 
kalt kommunal helse- og omsorgstjeneste som skal sikre at 
innbyggerne har tilgang på nødvendige helsetjenester. De har 
videre ansvar for følgende:

Fastlege, eller allmennlege er det motsatte av en spesialist 
og tar imot pasienter uten henvisning. Fastlegen koordinerer 
pasientenes behov for medisinske tjenester, og henviser til en 
spesialist for videre utredning eller spesiell behandling. Fastlegen 
samarbeider tett med andre helsetjenester i primærhelsetjenesten 
og med sosialtjenesten, og er ofte det første leddet i møtet med 
helsetjenestene.

Helsestasjonen, arbeider helsefremmende og forebyggende 
med psykisk- og fysisk helse og sosiale forhold. Det drives et 
gratis og frivillig tilbud om svangerskapskontroll for gravide 
som har valgt å ta svangerskapskontrollene her. I tillegg drives 
det med helsekontroller, vaksinering av barn, og veiledning av 
foreldrene i ernæring, tannhelse og barnestell. Ledes gjerne av 
helsesøster, og kan ofte ha en medisinsk ansvarlig lege innom et 
par ganger i uka i tillegg til jordmødre, fysioterapauter, psykologer 
og barne- og ungdomsarbeidere.

Jordmortjenesten, finnes ofte på en helsestasjon i nærområdet. 
Det gis fødsels- og foreldreforberedende kurs for å styrke 
foreldrenes kunnskaper og trygghet om graviditet, fødsel og 
barseltid. Det viktigste er å skape trygghet rundt graviditet og 
fødsel og gi den gravide nødvendig omsorg og informasjon, 
(Regjeringen.no, 2014).

Primærhelsetjenesten

SKRIVEBORDS-
RESEARCH

HELSESEKTOREN
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Dagens helsetjenester er ineffektive, kostbare og oppleves 
som fragmenterte grunnet utfordringer i interaksjonen mellom 
tjenesteyterne. Innbyggerne må selv hente inn og dele 
informasjon, grunnet manuelle og lite effektive prosesser, som 
påvirker tiden det tar å tilby riktig og nødvendig behandling. 
For å redusere kostnader, må sykehusene kutte ned på 
liggetiden, noe som fører til stort press på kommunenes 
ressurser og kapasitet ettersom de får ansvar for stadig 
sykere pasienter. Sykehusene er leverandører av spesialisert 
behandling for akutte behov, mens kommunene er ansvarlig 
for helhetlig og kontinuerlige behandling av sine innbyggere 
24/7/365. Økt fokus har blitt rettet mot å utvikle forebyggende 
og helhetlige helsetjenester de siste årene, men det er fortsatt 
store utfordringer knyttet til kommunikasjonen mellom de ulike 
helsetjenestene.

Kommunikasjon mellom helsetjenestene
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Det er antatt at behovet for helsetjenester kommer til å øke, 
mens færre ressurser er tilgjengelig til å gi nødvendig behandling. 
Økt fokus på effektivisering av helsetjenestene fører til mindre 
sosial kontakt mellom helsepersonell og pasienter som kan være 
uheldig. Teknologi og digitale hjelpemidler kan bidra til bedre 
pasientsikkerhet, økt kunnskapsdeling, støtte og forebyggende 
arbeid, noe som brukes til å følge opp pasienter over avstand. 
En trend er derfor at behandlingen i større grad skjer i hjemmet, 
og baserer seg på at pasientene blir mer informert og involvert i 
egen behandling. For at dette skal være mulig, må innbyggerne 
være fullt informert om egen helsetilstand, sine valgmuligheter 
og potensielle utfall av behandlingsmetoder. Økt bruk av digitale 
hjelpemidler, kan derimot gjøre pasientene mer sårbare om 
hjelpemidlene ikke fungerer som de skal, eller om de er lite 
brukervennlige. Liggetidene på sykehusene reduseres, som fører 
til at flere pasienter sendes hjem uten at nødvendig oppfølging er 
sikret, (Meningsfulle innovasjoner i helsesektoren, 2018)

Trender og utfordringer

HELSESEKTOREN
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En gledelig begivenhet

For mange vil det å få barn være et av livets største 
høydepunkter. På samme tid sitter kommende foreldre og 
deres nærmeste med mange tanker og følelser i tiden rundt 
svangerskap, fødsel og barsel. I denne tiden er det ekstra 
viktig med trygge omgivelser og støtteapparat, da dette kan 
ha betydning for familiens trivsel og mestringsevne. Norge 
er et av verdens tryggeste land å føde barn i, men det er 
likevel flere forhold som taler for at svangerskaps-, fødsels-, 
og barselomsorgen kan forbedres på en del viktige områder. 
Det pekes på at det ikke er tillit i befolkningen til at tilbudet 
er trygt nok, tilgjengelig, av høy faglig kvalitet og det kommer 
frem av gravide og fødende at tjenesten fremstår som 
fragmentert og lite sammenhengende. Dette er bakgrunnen 
for regjeringens utviklingsplan, Meld.St. 12 En gledelig 
begivenhet - Om en sammenhengende svangerskaps-, 
fødsels-, og barselomsorg, med et mål om at gravide, 
fødende og familie skal oppleve tilbudet som helhetlig og 
sammenhengende. Det legges derfor frem en melding med 
forslag til fremtidig organisering og struktur til et helhetlig 
tjenestetilbud, (Helse- og Omsorgsdepartementet, 2009).

Det foreslås et tilrettelagt tilbud av lokal jordmortjeneste, 
som i samarbeid med helsestasjon og fastlege kan ha en 
sentral rolle i oppfølging av mor og barn, i hjemmet, de første 
dagene etter fødselen. Lokal jordmortjeneste er i dag et 
kommunalt ansvar. Skal det fortsatt være det, må spesialist- 
og kommunehelsetjeneste inngå samarbeid for å sikre felles 
utnyttelse i barselomsorgen. Skal den derimot forankres i 
helseforetakene, vil det være naturlig at de har hovedansvar for 
oppfølging av mor og barn de første dagene, uavhengig om de 
oppholder seg på sykehus eller ikke. Ved tidlig hjemreise kreves 
kompetanse til å utføre nyfødtscreening og hørselsscreening, 
i tillegg til kompetanse om amming, vektøkning og gulsott 
for å kontrollere at den første tiden går som den skal. For at 
dette skal fungere, har Nasjonalt råd for fødselsomsorg pekt 
på behovet for en avklaring av ansvars- og oppgavefordeling 
mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten 
for oppfølging i barseltiden. Dette gjelder både tidsrom og 
innhold, da barselomsorgen er det området av den samlede 
tjenesten brukere uttrykker misnøye med. “Det er derfor behov 
for systematisk innhenting av brukererfaringer og informasjon 
fra fagpersonell for å få kunnskap om hvilke områder av 
barselomsorgen som bør forbedres og hvordan” (Helse- og 
Omsorgsdepartementet, 2009)

Tilrettelagt tilbud
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Brukererfaringer

I stortingsmeldingen ble det også bestilt en nasjonal 
undersøkelse for å innhente brukererfaringer fra kvinner som har 
født og deres partnere. Resultatene fra spørreundersøkelsen som 
ble utført i 2011 viser at mange kvinner og partnere har positive 
erfaringer med svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgen, men 
at flere områder har et forbedringspotensial. De minst positive 
erfaringene handler om oppholdet på barsel, og det er også her 
kvinnenes erfaringer varier mest. Barselavdelingene har fått lavere 
poengscore på alle spørsmål, sammenlignet med helsestasjonene 
og svangerskaps-, og fødselsomsorgen. Erfaringene med 
informasjonen om kvinnens og barnets helsesituasjon fikk de 
minst positive beskrivelsene i undersøkelsen.

SVANGERSKAP, FØDSEL 
OG BARSEL
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Barseltiden

Etter fødsel

Opphold barselhotell

Oppfølgingen i barseltiden vil avhenge av blant annet hvordan 
mor/partner takler ansvaret for barnet, hvor raskt ammingen 
kommer i gang, hvor raskt barnet går opp i vekt, og eventuelle 
inngrep og komplikasjoner i forbindelse med fødsel, som kan 
forlenge barseloppholdet. Målet med barselomsorgen er i størst 
mulig grad å legge til rette for den enkelte kvinne, barn og familie 
sine behov, ressurser og situasjon.

Den første tiden rett etter fødsel oppholder barn og mor (og 
partner) seg på sykehuset hvor det avtales internt når hjemreise 
skal skje. Vurderingen gjøres i samråd med kvinnen, og 
forutsetter et organisert barseltilbud på hjemstedet og støtte 
fra kvinnens nettverk/partner. Rett etter fødsel er det viktig for 
mor, barn og partner med uforstyrret tid sammen. Etter en stor 
påkjenning trenger kvinnen ro og hvile, i tillegg til at barnet skal 
ha sitt første måltid og krever full oppmerksomhet. Mor, partner 
og barn blir sendt til barselavdeling eller til barselhotell hvor de 
blir tatt imot av jordmødre. Friske mødre med friske barn sendes 
i de fleste tilfeller til barselhotell ved St.Olavs og vil derfor være 
mest relevant i dette prosjektet. Her tilbringes den første tiden, 
vanligvis 2-3 dager, noe som tilpasses individuelt etter enkeltes 
behov. Barnet skal undersøkes, veies og måles. Jordmor 
undersøker barnet gjerne rett etter fødsel, mens barnelege 
kommer innom for undersøkelse de første dagene etter fødselen, 
(St. Olavs Hospital, 2018).

Under oppholdet på barselhotellet foregår det mye. 
Velkomstsamtaler, utreisesamtaler, undersøkelser av barn og 
sjekk av mor, i tillegg til undervisning om bekkenbunnstrening 
og kroppen etter fødsel med fysioterapeut. Det legges mye 
vekt på å få igang amming med blant annet felles veiledning og 
undervisning.

Ved hjemreise skal man ha en avtale om videre oppfølging, som 
gjøres i samråd med jordmor. Sykehuset har så ansvar for å gi 
beskjed til helsestasjon i gjeldende distrikt om at mor og barn 
reiser hjem. De skal også vite hvem de kan kontakte dersom 
det er behov for støtte og hjelp utover den avtalte oppfølgingen. 
Helsesøster vil ta kontakt med mor, vanligvis innen en uke, for 
å avtale videre oppfølging og kontroll av barnet. Blir man ikke 
kontaktet innen denne tiden, oppfordres det til å ringe selv. 
Hjemmebesøket av helsesøster skjer vanligvis i løpet av de første 
7-10 dager etter fødsel, (Trondheim Kommune, u.d).
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Dagens situasjon

Utfordringer

Oppfølging

Dagens barseltilbud, spesielt i Trondheim kommune, har den 
siste tiden vært mye omdiskutert i media, hvor tema som liggetid 
på barselavdeling og svikt i jordmortilbudet har vært i fokus. 
Barseltilbudet er i endring, og nedkorting av liggetid generelt i 
spesialisthelsetjenesten er ikke uvanlig. For å skaffe en oversikt 
over dagens situasjon, har det vært svært nyttig å følge med på 
avisartikler, og få innblikk i ulike perspektiver av saken. Det har 
fremkommet mye relevant informasjon, samt uttalelser, behov 
og meninger fra helsepersonell som jordmødre, helsesøstre og 
barneleger i tillegg til småbarnsforeldre. Denne typen innhenting 
av informasjon har vært et godt alternativ til den planlagte 
kontakten med St.Olavs Hospital i forbindelse med tidlig 
hjemreise. Avisartiklene er i hovedsak hentet fra Adresseavisen, 
se appendiks 2.

I diskusjonene påpekes det blant annet hvordan 
barselomsorgen, utført av Trondheim Kommune og St. 
Olavs Hospital, ikke oppfyller nasjonale krav. I tillegg pekes 
det på sviktende samhandling og kommunikasjon mellom 
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, noe som 
kreves ved slike omorganiseringer. I følge nasjonale retningslinjer 
for kvinner og nyfødte hvor det vurderes som like trygt med 
oppfølging i hjemmet som i føde-barselavdeling, anbefales 
det ett hjemmebesøk av jordmor fra fødeinstitusjonen innen 
første-andre døgn etter hjemreisen. For kvinner med gode 
erfaringer fra tidligere fødsel, amming og barseltid tilbys ett 
hjemmebesøk av jordmor i løpet av de tre første døgnene etter 

hjemreise. Trondheim kommune har per i dag ikke iverksatt 
denne anbefalingen. På nettsiden begrunnes det slik: “I en 
så stor kommune som Trondheim, tar det tid å få bygd ut 
tilstrekkelig kapasitet i jordmortjenesten. Vi starter med tilbud om 
hjemmebesøk av jordmor fra St.Olav hospital, til den gruppen 
som reiser hjem innen 24 timer etter fødsel. Pr. i dag har vi ikke 
tilbud om hjemmebesøk av jordmor fra Trondheim kommune. 
Etter hjemkomst er det helsesøster som følger barnet og familien 
videre”.

Assisterende fylkeslege hos fylkesmannen i Trøndelag, Frode 
Engtrø sier at det er “risiko for svikt, og at svikt kan ramme 
enkeltpersoner, enkeltfamilier og enkelte nyfødte.” Situasjonen 
er dermed slik at man har en periode etter hjemkomst fra barsel 
som ikke er sikret godt nok, hvor det er fare for at det kan gå 
galt. Dette gjelder spesielt de som ikke selv tar kontakt med 
barselavdeling, helsestasjon eller fastlegen. Hjemmebesøk 
av jordmor skulle vært på plass i fjor, men dette sviktet fordi 
kommunen var for dårlig på planlegging og gjennomføring.

St. Olavs Hospital har opprettet et nytt tilbud i forbindelse 
med tidlig hjemreise, “Jordmor hjem”. Dette gjelder alle friske 
barselkvinner med friske nyfødte barn i Trondheim kommune som 
ønsker tidlig hjemreise 6-24 timer etter fødsel. Målet er å tilby en 
trygg og rolig start i hjemmet, som i følge hjemmesiden hadde 
oppstart 4.juni 2018. Det tilbys opp til tre hjemmebesøk, og 
deretter avtales det med kommunejordmor og/eller helsesøster 
slik at de overtar den videre barseloppfølgingen. 

I MEDIA
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Oversiktskart

For å få bedre oversikt over innhentet informasjon fra 
avisartiklene ble informasjonen forsøkt visualisert. Visualiseringen 
bidrog til å oppdage andre nyttige funn for veien videre i form av 
kriterier og utfordringer.

Færre fødsler fører til at St.Olavs Hospital mottar mindre 
midler. Den økonomiske situasjonen er utfordrende og legger 
press på hvilke avgjørelser som blir tatt. I vår ble det kjent at 
fødeavdelingen ved St. Olavs Hospital skal kutte åtte millioner 
kroner, som resulterte i et akutt-tiltak i september 2018 da 7 av 
28 barselrom ble stengt. Situasjonen opplevdes kaotisk både for 
pasienter og ansatte, som har uttrykt sin misnøye og peker på 
fravær av kommunikasjon mellom ledelsen og ansatte.

Videre kommer det frem at det oppstår en kommunikasjonssvikt 
mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten, som er 
nødvendig for å skape en forsvarlig tjeneste. I følge nyhetsbildet 
har kommunen per i dag ikke stor nok kapasitet og må rustes 
opp til å ta ansvar. Det etterspørres omstrukturering og mer 
arbeidskraft. 

Tross svært mye verdifull informasjon, er det også viktig å være 
klar over at det som fremstilles i media kan være ensidig vinklet.

SKRIVEBORDS-
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Opplevdes veldig uttrygt hvis pappaen måtte reise hjem dersom to mødre måtte dele rom

“Etter fødselen fikk vi ikke ro, fordi vi visste ikke når vi måtte flytte rom neste gang”

Ikke et vondt ord om de ansatte, men hjelpen opplevdes som ustrukturert og oppstykket

Det hadde vært bedre å sendes til barselavdeling med en gang, mtp at det er tilrettelagt
Unødvendig stress etter fødselen

Trygghet og ivaretakelse viktig. Helsepersonell gjør en god jobb, men situasjon uhåndterbar

Hvile og ro, tid med barnet etter fødselen

Bør føle seg ivaretatt og at hjelpen er tilrettelagt

En periode etter hjemkomst fra barsel som ikke er sikret godt nok

Medisinske forhold ved barnet som foreldrene ikke evner å se. eks utfording med ernæring

Det er anbefalt 90 gravide per 100% stilling. Midtbyen helsestasjon har 200 gravide pr 100%

“Omsorg i etterkant av fødsel skulle vært en betingelse før man startet tidlig hjemsendelse”

Risiko for at svikt kan ramme enkeltpersoner, enkeltfamilier og enkelte nyfødte
Dagens tilbud er, ifølge fylkeslege, ikke forsvarlig og ikke godt nok utarbeidet

Uforsvarlig tilbud, oppfyller ikke nasjonale rettningslinjer om at jordmor skal på hjemmebesøk

Helsepersonell ikke tilstede tidlig nok for å avdekke risiko

Jordmødre får ikke tilbudt den hjelpen de ønsker å tilby gravide

Trenger observasjon og tid til å fange opp faresignaler- Gulsott etter 2-3 dager (barnelege)

• Nybakte foreldre
• Har nylig født ved St. Olavs Hospital
• Uttaler seg i avisa om situasjonen ved barsel som 

følger av sparetiltak og akuttiltak

Viktigste funn

• Jordmor, fylkeslege og barnelege
• Ulikt helsepersonell har uttalt sine meninger i media
• Meninger rundt tema om tidlig hjemsending

Viktigste funn
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Hvorfor? 

Hvordan?

Utfordringer

Med tanke på at St.Olavs i utgangspunktet kom med forslag til 
studentoppgaven, og vi håpet på å kunne gjennomføre design 
research på barselavdelingen, var det nyttig å danne bedre 
kjennskap til universitetssykehusets mål og utfordringer, forstå 
språket og sette seg inn i kulturen.

St.Olavs Hospital er universitetssykehuset i Trondheim og 
regionsykehus for Midt-Norge. I tillegg til spesialisert behandling, 
driver de med forskning, utdanning av helsepersonell, opplæring 
av pasienter og kontinuerlig forbedring av akuttbehandlingen.

Dette ble gjort ved å gå gjennom St.Olavs sine nettsider, 
utviklingsplaner og strategidokumenter

- Utviklingsplan 2019-2035, St.Olavs hospital

St.Olavs møter på utfordringer innen organisering, logistikk og 
ventetider. I et forsøk på å imøtegå disse, er flere fagmiljø invitert 
til samarbeid, og det stilles økt krav til ledelse, samhandling, 
kompetanseplanlegging, kunnskapsbaserte prioriteringer og 
utnyttelse av ressurser og å ta i bruk ny teknologi. Målet er bedre 
samarbeid med primærhelsetjenesten og at pasienten skal få 
opplevelsen av én helsetjeneste med god informasjonsflyt mellom 
ulike nivåer av behandlingskjeden.
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ST. OLAVS HOSPITAL

“St. Olavs skal utvikle en forutsigbar pasientbehandling 
og sikre at pasientene får behandling på rett sted til 
rett tid gjennom implementering av standardiserte 
pasientforløp, ha gjennomgående brukermedvirkning, 
evaluere og synliggjøre kvaliteten på tjenestene med 
oppmerksomhet på pasientsikkerhet og hvilken 
nytte det har for pasientene, bidra til å utvikle et 
sammenhengende helsetilbud mellom kommuner 
og sykehus i hele regionen, og i øvrige deler av 
spesialisthelsetjenesten” 

I 2018 gjennomførte folkehelseinstituttet en 
spørreskjemaundersøkelse blant kvinner som fødte på St. 
Olavs i siste kvartal 2017. Formålet med undersøkelsen var 
å skaffe systematisk informasjon til bruk av personell som 
utfører tjenestene for kvalitetsforbedring og til samfunnsmessig 
legitimering og kontroll ved å skape åpenhet om helsetjenestens 
ytelser. Se rådata fra undersøkelsen i appendiks 6. Det kom inn 
181 svar fra pasienter ved St. Olavs Hospital med en svarprosent 
på 46, (Folkehelseinstituttet, 2018).

Hvorfor? Oppsummering av funn

Hvordan?

Hva?

Utover i prosjektet kom det frem at det ikke ble noe samarbeid 
med St.Olavs som tidligere antatt. Det var derfor naturlig å 
finne andre kilder til informasjon om brukererfaringer med 
barselavdelingen.

Gjennomsnittsalderen på deltakerne er på 31 år, der nesten 
halvparten av dem er førstegangsfødende, og videre en tredjedel 
er andregangsfødende. Over tre fjerdedeler av kvinnene som 
deltok har fullført ett eller flere år på høyskole/universitet.

Relativt få kvinner ble sendt hjem fra sykehus under 24 timer etter 
fødsel, men av disse, var det godt over halvparten som ikke fikk 
hjemmebesøk av jordmor. Dette viser igjen at dagens tilbud ikke 
holder mål for tidlig hjemsendelse. Mesteparten av barseltiden 
ble tilbragt på enerom på barselavdelingen eller på barselhotell. 
Rundt halvparten av kvinnene som deltok ble sendt hjem mellom 
3-6 døgn etter fødsel, mens en tredjedel av kvinnene ble sendt 
hjem mellom 24-48 timer. Flesteparten av kvinnene var fornøyde 
med lengden på barseloppholdet, mens 13% av kvinnene 
syntes det ble for kort. Over to tredeler av kvinnene hadde 
hjemreisesamtale med jordmor der flesteparten fikk et godt 
utbytte av samtalen. De aller fleste fikk informasjon om hvem de 
skulle henvende seg til ved spørsmål etter hjemreise.

Kvinnene var generelt godt fornøyd med helsepersonalet under 
barseloppholdet. Av informasjon, var det flere som nevnte at de 
ikke fikk nok informasjon om mulige følelsesmessige forandringer 
etter fødselen. Dernest var det flere som ikke fikk tilstrekkelig 
informasjon om egen fysisk helse etter fødselen, og de etterspør 
mer informasjon og/eller veiledning om amming eller ernæring og 
stell av barnet. Flere fikk heller ikke tak i informasjon om hvem 
som hadde hovedansvar for dem under barseloppholdet, og at 
oppholdet ikke var optimalt tilrettelagt for hvile og ro.

Data fra spørreundersøkelsen ble gjennomgått og det som er 
relevant for oppgaven hentet ut. Tallene ble deretter visualisert 
i kakediagrammer for å raskere kunne påpeke hva som er 
problematisk ved dagens barselomsorg ved St.Olavs Hospital.

BRUKERERFARINGER MED 
BARSELOMSORGEN PÅ ST.OLAVS
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Hadde de tid til deg når 
du trengte det?

Om din fysiske helse
etter fødsel

Om mulige følelsesmessige 
forandringer etter fødselen

Om amming eller annen 
ernæring av barnet

Om amming eller annen 
ernæring av barnet

Om stell av
barnet

Om stell 
av barnet

Opplevelse av at helsepersonell 
ga samsvarende info

Var de åpne for
dine spørsmål?

Opplevde du at de hadde 
omsorg for deg og barnet?

Hadde du tillit til deres 
faglige dyktighet?

Helsepersonell under barselopphold

Tilstrekkelig informasjon under barseloppholdet 

Tilstrekkelig veiledning under barseloppholdet

Ikke i det hele tatt/
i liten grad

I stor/
svært stor grad

I noen grad

Opplevelse av god 
organisering av tilbudet

Fikk info om oppfølging du 
kunne få etter utreise

Tilfredsstillende tilbud

Kontaktpersonene var 
lette å få tak i

Mener du barnet ble godt 
behandlet under oppholdet?

Fikk tilfredsstillende hjelp/svar 
på spm da du tok kontakt

Mener du at du ble godt 
behandlet under oppholdet?

Opplevelse av at helsepersonell 
samarbeider godt

Fikk tak i info om hvem som 
hadde hovedansvar for deg

Tilrettelagt for 
hvile og ro

Organisering under barseloppholdet

Hjemreise

Alt i alt om barseloppholdet
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RESEARCH



3534

<24 timer

24-48 timer
Enerom 
barselavdeling

Familierom
barselavdeling

Ja, individuell
samtale

Ikke noe utbytte

Lite utbytte

Endel utbytte

Stort 
utbytte

Svært stort
Utbytte

Ja, gruppe-
samtale

Ja

JaNei

Nei

Nei

Barselhotell

Fødestue Annet

nei

ja, ila 
1-2 dager

ja, ila 
3-6 dager

ja, ila 7-10 dager
Ja, etter 10 dager

3-4 døgn

5-6 døgn
7 døgn

Lengde på barseloppholdet

Hvis <24: Hjemmebesøk av jordmor? Hjemreisesamtale med jordmor Utbytte av hjemreisesamtalen

Informert om hvor en henvender 
seg med spm etter hjemreise?

Kontakt med barselpoliklinikk/ 
ammepoliklinikk etter fødselen?

Mesteparten av barseltiden ble tilbragt... Passende lengde på oppholdet?

Ja 83%

For kort 13%
For lenge 4%
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Kvinnene fikk ikke nok informasjon om hvem som har ansvar for dem

Det etterspørres mer informasjon om kvinnens egen helse etter fødsel

Det etterspørres informasjon og veiledning i forhold til ernæring/amming og stell av barnet

Etterspør mer informasjon om oppfølging etter hjemreise

Over halvparten av de som sendes hjem, under 24t etter fødsel, får ikke besøk av jordmor

Kvinnene får ikke tilstrekkelig informasjon om følelsesmessige forandringer etter fødselen
Viktig å vite hva man kan vente seg, hva som er normalt og hvem man bør kontakte

Viktig å vite hvem som har ansvar og skal kontaktes ved hjemreise

Enda viktigere ved hjemreise- hva er normalt? Hva kan skje? Hva bør man gjøre?

Viktig å føle at man klarer å ta vare på barnet, spesielt når man ikke har hjelp lett tilgjengelig

Liten oversikt over hvem man kommer til å møte, hvem man kan kontakte ved behov

Tilbudet er ikke forsvarlig eller fungerende

• Tilfeldig utvalg av kvinner (over 18 år) som har født på 
St.Olavs siste kvartal i 2017 der barnet fortsatt er i live

• Generelt høyt skolerte kvinner med god helsetilstand
• Gjennomsnittsalder på 31 år
• Halvparten av kvinnene er førstegangsfødende

Viktigste funn
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DOKUMENTARER

Hvorfor?

Metoden var nyttig fordi kvinnene og familien ble vist fra et 
virkelighetsnært perspektiv og ga tilgang til sensitive tema gjen-
nom “ekte” tanker og følelser. I tillegg bidro det til et annerledes 
innblikk enn vi kunne fått til selv, og gav oss følelsen av å være 
“flue på veggen”. På en annen side, var det begrenset hva en fikk 
innblikk i da ingen av dokumentarene hadde særlig mye fokus på 
barseltiden.

Metoderefleksjon

Siden det ikke ble et samarbeid der vi kunne komme i kontakt 
med brukere gjennom St.Olavs, og ikke nok tid til å søke 
NSD, fortsatte letingen etter brukererfaringer med barseltiden 
på nettet. Dokumentarer fra nett-TV gav innsikt både i form 
av observasjon, i tillegg til tanker og følelser til ulike brukere. 
Målet med dokumentarene var å skaffe innblikk i ulike kvinners/
familiers situasjon, forstå hvilke fysiske og psykiske påkjenninger 
man møter på i barseltiden, og få bedre oversikt over hvilket 
helsepersonell man møter på.

«Sigrid blir mamma» er en reality serie på TV2 Sumo som følger 
komiker Sigrid Bonde Tusvik gjennom graviditet, fødsel og de 
første månedene som mor. Serien viser med et skjevt blikk frem 
alt det fine og fæle man opplever når man får barn.

Hvordan?

Hva?

De mest relevante episodene for prosjektet ble valgt ut. Viktige 
aspekter som følelser, tanker, kontaktpunkter hun møtte på under 
svangerskap-, fødsel og barseltiden ble notert ned underveis

SIGRID BLIR MAMMA

Fødeavdelingen er en dokumentar-serie, med hensikt å få 
frem at ingen fødsler er like og vise frem hva som foregår på 
fødeavdelingen. Man får innblikk i de ulike familienes situasjon, 
tanker og følelser, frustrasjoner og mestringsopplevelser i tillegg 
til innblikk i hva helsepersonellets oppgaver. Tredje sesong ble 
spilt inn på fødeavdelingen på St.Olavs Hospital.

Hvordan?

Hva?

Episodene fra fødeavdelingen ved St.Olavs Hospital ble plukket 
ut. Julie og Ida så hver sine episoder og noterte ned alder, 
familiesituasjon, nyttige observasjoner og sitater.

FØDEAVDELINGEN

DOKUMENTAR
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DOKUMENTAR

“Kjempeskummelt å ha ansvaret for et lite menneske”

Stort ammepress og sterkt ønske om å få til amming

Fint med helsesjekk på helsestasjonen

Fint å få bekreftelse på at det er normalt å føle seg fanget

Redd for å miste seg selv
En stor overgang å få barn, vet ikke hvilken forandring det innebærer

Vet ikke hva som er rett å gjøre, en helt ny situasjon

kan føle seg mislykket som mor hvis man ikke får til det som er best for barnet

Får svar på oppsamlede spørsmål

Godt med bekreftelse fra andre i samme situasjon og at følelsene er normale

• Sigrid Bonde Tusvik
• Førstegangsfødende
• Yrkesaktiv, ærlig, legger ikke skjul på noe

Viktigste funn

“Det skal bli godt å komme seg hjem, starte livet og komme seg videre”

Fødselen er en veldig stor, fysisk påkjenning

Stor variasjon i livssituasjon og nettverk man har rundt seg

Selv om man har født før, starter man på nytt igjen- “føler seg som førstegangsfødende”

“Tenker at det er slutt på strevet etter fødsel, men det er nå alt egentlig begynner”
Ikke mentalt forberedt på hva som kommer/ hva barseltiden innebærer- stort fokus på fødsel

Om man ønsker å reise hjem, bør dette legges tilrette for

Viktig å tilrettelegge for hvile etter fødselen

Hvem man har rundt seg er viktig for hvordan man takler barseltiden

Alle fødsler er ulike, alle babyer har ulike behov

• Mange ulike kvinner med partnere i alle aldre, 
livssituasjon og ulikt antall tidligere fødsler

• FIlmer fødsel på fødeavdelinga på St. Olavs

Viktigste funn
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SELVRAPPORTERING

Hvorfor?

Metoden gav mye nyttig informasjon det ellers var vanskelig å få 
tak i, som har vært viktige for videre arbeid i prosjektet, om følels-
er og ærlige meninger. På en annen side er det viktig å huske 
på at denne metoden kan gi “feilaktig” informasjon i ekstreme 
retninger, og baseres på enkelthendelser og erfaringer fra noen få 
personer som tør å stå frem.

Metoderefleksjon

Svangerskap, fødsel og barsel er personlig og for mange et 
sensitivt tema. For å få dypere innblikk ble det gått gjennom 
forum og blogger der både mødre og fedre uttrykker meninger og 
erfaringer offentlig. Internett er for mange en lett tilgjengelig kilde 
til informasjon som mange benytter seg av.

Selvrapportering der brukere tar opp tema det ellers ikke snakkes 
så mye om var en nyttig informasjonskilde om barseltiden, 
siden det virker om svangerskap og fødsel generelt får et større 
fokus. Følelser og spørsmål man sitter med etter fødsel er noe 
av det folk deler, i tillegg til hvordan det oppleves å komme hjem 
etter barselopphold, tanker og erfaringer rundt dette. Hva skjer 
egentlig etter man har født? Hvordan gikk amminga? Hvordan var 
det å komme hjem? Hva slags utfordringer møter man som man 
ikke er forberedt på? 

Hvordan?

Det ble søkt etter mamma- og pappablogger som omhandlet 
svangerskap, fødsel og barsel, med spesielt fokus på barseltiden. 
Deretter ble relevant informasjonen notert ned, og sortert for å 
få en bedre forståelse over hva slags spørsmål, behov, tanker 
og følelser man generelt har etter å ha blitt foreldre, i tillegg til 
utfordringer og bekymringer.

blogger som ble benyttet for innhenting av informasjon: 
http://steinihavet.blogg.no/
https://www.babyverden.no/blogg/mamastorkbloggen/ 
http://www.mariannejemtegard.com/category/mamma/
http://mariannebeate.com/tag/mammablogg/
http://www.superpapsen.no/
http://2014pappa.blogspot.com/
https://babybloggerne.no/

Facebookgruppe - Graviditet, fødsel & tiden etter! Denne gruppa 
er kun for kvinner og har i overkant av 32.000 medlemmer. 
Gruppa er svært aktiv, og det stilles spørsmål fra medlemmene 
flere ganger daglig. Som oftest får man mange svar relativt kjapt. 
I forhold til barseltiden er det mange som stiller spørsmål om 
søvn, amming, avføring lurer generelt på hva som er “normalt”. 

Ulike forum har blitt søkt i, blant annet altformamma.no/forum, 
forum.kvinneguiden.no og
forum.babyverden.no. Sistnevnte har i overkant av 92.000 
medlemmer.

I tillegg ble ammehjelpen.no gått gjennom, som er en frivillig 
humanitær organisasjon og kommuniserer blant annet via 
facebookside, også anbefalt av helsepersonell.

Hvilke? Hvilke?

BLOGGER

Hvordan? 

Ulike forum på internett er blitt gjennomgått for å sjekke hva 
foreldre lurer på i barseltiden og hva det stilles mest spørsmål 
om. Det ble i hovedsak fokusert mest på barseltiden, men 
også svangerskap og fødsel for å få en helhetlig forståelse av 
opplevelsen og hva slags informasjon som ønskes.

FORUM

SELV-
RAPPORTERING
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I facebookgruppa Graviditet, fødsel & tiden etter, stilles det 
spørsmål om alt mulig. Dette er noen utdrag under kategorier 
som tilhører barseltiden. Mange kommentarer på innleggene 
tilsier at man får mange svar, og det er stor aktivitet i gruppa. 
Mødre lurer på alt fra søvn, amming og mat, til vektøkning hos 
barnet. I tillegg søkes det bekreftelser og råd fra andre mødre 
som er eller har vært i samme situasjon.

SELV-
RAPPORTERING
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SELV-
RAPPORTERING

Kvinnene stiller spørsmål om sensitive temaer de lurer på

Fort gjort å stole blindt på det som blir skrevet

“Helsesøstrene sier så mye forskjellig, skriver det derfor på forum i tillegg

Spør om enkle, praktiske ting

Stiller spørsmål for å høre erfaringer fra andre i samme situasjon
Betryggende å vite at man ikke er alene, og få innspill på hva man kan gjøre

De har tillitt til nettverket, alle andre gjør det, tenker ikke over hva de deler på nett?

Man kan belage seg på feilaktig informasjon

Prøver å kryss-sjekke informasjonen, eller har man mer tiltro til brukererfaringer?

Lurer på alt av småting, høy terskel for å spørre helsepersonalet om

• Folk som deler erfaringer og meninger over nettforum
• Lukket facebookgruppe for kvinner, 32 000 medlemmer
• Forum på babyverden, med 92 000 medlemmer

Viktigste funn

Forholde seg til forum og nett på en forsvarlig måte

Fort gjort å fylle tiden med gjøremål, i stedet for å bruke tid med babyen

Kan være fysisk vondt for mødre å amme

“Det flommer litt fra alle plasser i kroppen” Nybakte mødre blør, svetter, melk og tårne triller

Bryr seg mye om hva andre tenker og mener- “være perfekt”
Det blir en større mental belastning, bekymrer seg unødvendig

Man kan bli sprø av selvdiagnostisering. Finnes ikke kun en fasit

Kan hindre ro og viktig tid med barnet. Huske at andre ting kan vente

Vil så gjerne få det til- fortsetter til man blir helt sår. Informere at alternativer også er greit

Ting som kanskje ikke snakkes om, men som er helt normalt

• Bloggere
• Forskjellige møde og fedre som 

deler åpent av erfaringer på nett

Viktigste funn
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EKSPERTINTERVJU

Hvorfor?

Hvordan?

Intervjuene ga svært mye verdifull informasjon, som var hen-
siktsmessig for å få innsikt fra et systemorientert perspektiv og 
uttalelser med faglig kompetanse. Optimalt sett skulle vi også fått 
til intervjuer med jordmødre på St. Olavs Hospital.

Metoderefleksjon

For å skaffe innsikt i ulike perspektiv fra helsepersonell, og lære 
mer om likheter og ulikheter i barselsituasjonen på sykehus og 
kommuner rundt om i landet. Få en forståelse for behov og krav 
til barseltiden sett fra helsepersonellets ståsted, i tillegg til å 
samle informasjon om helsepersonell får spørsmål om i tiden etter 
fødselen.  Ønsket å høre om erfaringer fra jordmødre, og innblikk i 
hva jordmødre selv tenker om tidlig hjemreise fra sykehus.

Jordmorstudent Kristiansand: Det ble holdt et semi-strukturert 
intervju over telefon. En del spørsmål ble notert ned på forhånd 
om hvordan barseloppfølgingen foregår, hvordan tjenesten 
oppleves for foreldre og helsepersonell, hvilke behov foreldrene 
har og informasjon de trenger i denne situasjonen, hvor de finner 
denne informasjonen og hennes tanker om tidlig hjemreise. Ida 
stilte spørsmålene, mens Julie noterte ned hva som ble sagt.

Jordmor Lillehammer: Det ble holdt et intervju over skype, siden 
jordmor holder til i Lillehammer. Her ble intervjuguiden fulgt i et 
semistrukturert intervju (se appendiks).

Podcast med jordmor Kirsten Jørgensen: Babyverden.no 
har lansert en egen podcast, der de tar opp ulike tema innen 
graviditet, fødsel og tiden etter med småbarn. I denne podcasten, 
Det ingen forteller deg i tiden etter fødsel, intervjues jordmor 
Kirsten Jørgensen av Babyverdens redaktør Karine Næss Frafjord 
i forbindelse med tiden etter fødsel, og svarer på spørsmål fra et 
faglig perspektiv. Podcasten ble transkribert og gått gjennom for 
å trekke ut relevante funn.

Fellesarrangementer har positiv påvirkning på kvinnene

Vanlig å få en boost rett etter fødsel (adrenalin), etter noen dager blir alt tungt (barseltårer)

Viktig å informere det man må være obs på: gulsott, barnets vekt, symptomer på mors helse

Viktig med mer informasjon om barsel i tiden før fødsel - forberede på hva som kommer

Til tider underbemannet på avdelinga

Ligger 2-3 dager på barsel- alle får tilbud om oppfølging av kommunejordmor og helsesøster

Veldig positivt at ammespesialist kommer tre ganger i uka- prater og veileder kvinnene
Amming er en av grunnene for at kvinnene blir igjen på sykehuset (i tillegg til gulsott)

Spesialister kommer for å snakke og veilede om ulike temaer (eks. bekkenbunnstrening)

Utfordrende når personale ikke er lett tilgjengelig- høy terskel/tabu å ta kontakt selv

Lett å overse om man ikke har riktig kunnskap eller vet hva som er normalt

Kvinner lite mottakelig for info rett etter fødsel- “litt i ørska” mye å tenke på

Førstegangsfødende og kvinner med mer komplikasjoner krever mer oppfølging

Forsvarlig tilbud- hvis de vil reise hjem før, får de lov til det

EKSPERT-
INTERVJU

• Jordmorstudent
• Praksis på fødeavdelingen og noen uker på 

barselavdelingen ved Kristiansand sykehus
• Har jobbet noen måneder på barselavdelingen i sommer

Viktigste funn
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EKSPERT-
INTERVJU

Noen kan føle at hjemme-besøk er et “kontroll-opplegg”. Engstelige for overvåking

Ved sårbare situasjoner hender det at jordmor og helsesøster drar på hjemmebesøk sammen

De fleste opplever nok mest mentale utfordringer- “Klarer vi dette?”

“I det store og det hele tror jeg tidlig hjemreise er positivt”

Jormor drar på hjemmebesøk ca 3 dager etter hjemkomst til førstegangsfødende
Viktig at jordmødre følger opp i hjemmet tidlig. Fungerende praksis i noen kommuner

Gode relasjoner mellom kvinnen og helsepersonell. Trygghet viktig for å få mest ut av besøk

Jordmor og helsesøster har ulik kompetanse- derfor viktig å ha med begge

Oppfølging og støtteapparat viktig i tiden etter (psykisk). Ha noen å snakke med- depresjon

Alternativ kan være positivt, men krever godt nettverk, ernæring av barn, opplegg i kommune

Bekymrer seg mest over amming når de sendes tidlig hjem- sliter med å komme igang

Mange vet ikke at det er en jobb å få igang/ få til ammingen

Baby veldig sugevillig de to første timene. etter det veldig trøtte- ikke sugevillig etter et døgn

Naturlig å ikke kjenne på lykkefølelsen

Opplever at mange ikke er forberedt på tiden etter fødsel (Amming, smerter, trøtt, nedstemt)
Viktig med bedre og tydligere info så man ikke blir overrasket i barseltiden

Tar tid før amming etableres. Mange har behov for mye hjelp, får ikke tilstrekkelig hjemme

Uvitende og kan dermed oppleve mye motgang og streving for å få det til. Gir opp?

Ved tidlig hjemreise vet ikke kvinnene dette. Får ikke den hjelpen de trenger

Mange er overrasket over alle følelser som kommer, evt uteblir. Søke hjelp om det blir for ille

• Jordmor ansatt i Lillehammer kommune
• Jobber med svangerskapskontroller
• Tidligere jobbet både på føde- og 

barselavdeling på innlandet sykehus

Viktigste funn

• Kirsten Jørgensen, tidligere leder i jordmorforeningen
• Svarer på spørsmål om det ingen forteller deg i tiden 

etter fødsel i podcast på babyverden
• Engasjert i tema om tidlig hjemreise

Viktigste funn
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BRUKERINTERVJU

Hvorfor?

Hvordan?

Metoderefleksjon

For å få kunne kartlegge brukerreisen til mødre gjennom 
svangerskap, fødsel og barsel i Trondheim Kommune. Intervjuene 
ble brukt for å skaffe oversikt over hvilke steg man går gjennom 
fra man finner ut at man er gravid til tiden etter fødsel, hvilke 
rutiner og prosesser man må gjennom, hvem man møter på og få 
innblikk i hva foreldre lurer på i forbindelse med denne tiden.

Informasjonen som kom frem i brukerintervjuene var veldig 
viktig for å kartlegge brukerreisen og innblikk i behov og tanker 
rundt tidlig hjemreise. Metoden gav oss mye viktig informasjon 
som videre arbeid baserer seg på. I og med at prosjektet tok en 
uventet vending ble vi selv nødt til å skaffe brukere, og vinkle 
intervjuene til å være ikke-sensitive. Dette begrenset hva vi fikk 
snakket med brukerne om, og det hadde vært nyttig å snakke 
med flere brukere enn de vi fikk tak i.

Telefonsamtale med småbarnsmor #1: Kontaktet via eget 
nettverk. Det ble gjennomført en telefonsamtale som delvis fulgte 
intervjuguiden for brukerreise, fødsel, svangerskap og barsel (se 
appendiks).

Småbarnsmor #2: Kontaktet via eget nettverk til ikke-sensitivt 
intervju. Personen som ble intervjuet fikk beskjed om å si ifra om 
samtalen gikk over på sensitive emner, for så å gå videre til neste 
spm. Det ble stilt spm om lengde på sykehusopphold, tanker om 
tidlig hjemreise, hvem man møter på av helsepersonell, og hvilken 
informasjon og informasjonskilder som ble brukt.

Gravid: Kontaktet via eget nettverk til ikke-sensitivt intervju. 
Spørsmålene ble stilt som en uformell samtale, og personen fikk 
også beskjed om å si ifra om spørsmålene ble for personlige.

Ringeklokke/ alarm på barselhotellet

Husker ikke helt hva slags info hun fikk før de reiste hjem

Følte ikke hun fikk så mye ut av hjemmebesøket- upersonlig og opptatt

Nær familie i helsesektor og godt støtteapparat

Var 4-6 timer på fødeavdelingen på alenerom
Alenetid med mor, far og barn er viktig rett etter fødsel

Får hjelp umiddelbart, kan spørre om alt man lurer på

Mye informasjon som blir gitt blir kanskje ikke fanget opp?

Relasjon mellom helsesøster og kvinnen/foreldre er avgjørende for utbyttet

Spiller inn på hvordan barseltiden håndteres og oppleves

BRUKER -
INTERVJU

• Småbarnsmor #1: Svangerskap, fødsel og barseltid i 
Trondheim med et barn på 1 og et halvt år

• Svangerskapskontroll hos jordmor, og videre 
oppfølging hos helsestasjon i Trondheim kommune

Viktigste funn
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Svangerskapssjekk hos legen- ønsket info tidligere om at jordmortilbud var begrenset

Skulle ønske samme jordmor var med gjennom hele fødselen

Fant svar på det meste på nett/google. Nyttig å se hva andre har skrevet før

Kunne tenkt seg mer informasjon om fødsel og ulike måter å føde på fra St. Olavs

Hadde ikke likt å bli sendt hjem tidlig
Viktig hvilket støtteapparat man har rundt seg. Fikk god oppfølging på barselhotellet (alarm)

Kontaktet jordmor i uke 14, da var det fullbooket

Jordmoren skulle gå av vakt, fikk inn ekstra hjelp- de var to stykker

Internett er en nyttig kilde til informasjon. Det er mye man ikke kan fra før

Vite mer om hva som kommer så man er mentalt forberedt

Ønsket å fortsette oppfølgingen hos jordmor

Vet ikke hva man lurer på i starten av graviditeten. Spørsmålene kommer etterhvert

Fikk mye informasjon av internett, venninner, familie, kontrollene, fellesmøte med jordmødre

Fellesmøte med jordmødrene var veldig nyttig

Første svangerskapskontroll på legekontoret: tok blodprøver, måtte selv ta kontakt for svar
Kommunikasjonssvikt på legekontoret

Fikk plass når hun søkte, følte legekontoret fomlet mye med svar

Det er så mye nytt, at det er vanskelig å komme på hva man lurer på, samles opp etterhvert

Har et godt nettverk rundt seg hun kan spørre, søsteren er lege og har 3 barn

Gikk gjennom mye nyttig informasjon, kunne skrive anonyme lapper- diskutert i fellesskap

BRUKER -
INTERVJU

• Småbarnsmor #2: fødte på fødeavdelingen 
på St. Olavs Hospital for 2 år siden

• Ble overført til barselhotell etter fødsel

• Gravid #1: halvveis i svangerskapet
• Fant ut hun var gravid i uke 5
• Bruker appene preglife & Gravid og barn

Viktigste funn Viktigste funn
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DEFINERING

BRUKERREISE

Hva? Metoderefleksjon

Hvordan?

Hvorfor?

Basert på anskaffet brukerinnsikt og gjennom noen av 
brukerintervjuene ble brukerreisen for gravide mappet ut. 
Den er i hovedsak basert på informasjon av kvinner som har 
gått gjennom svangerskap, fødsel og barseltid i Trondheim 
Kommune. Brukerreisen ble satt opp ved å først notere ned 
stegene i tjenesten for så å fylle ut handlinger, kontaktpunkt, 
utfordringer og følelser/tanker for hvert av stegene. I illustrasjonen 
av brukerreisen, er det valgt å ta med stegene fra fødsel til den 
første tiden i hjemmet, da dette er mest relevant for oppgaven.

Brukerreisene ble tegnet opp for å visualisere, og skaffe en 
helhetlig oversikt over tjenesteforløpet- fra man finner ut at man 
er gravid til slutten av barseltiden. Videre ble den brukt for å 
tydeliggjøre viktige aspektene å være bevisst på, identifisere 
hvem man møter når, og kartlegge følelser og tanker som 
dukker opp gjennom tjenesten, og til å bekrefte/avkrefte 
hendelsesforløpet og empatisere med brukerne.

En brukerreise er en visuell fremstilling av en brukers reise 
gjennom en tjeneste, hvor den viser de ulike interaksjonene 
brukeren har gjennom tjenestens kontaktpunkter. Brukerreisen 
har som mål å identifisere hovedelementene, forstå koblinger 
mellom dem, i tillegg til å identifisere utfordringer og styrker, 
(Schneider et al., 2010).

God måte å sette opp en visuell oversikt over hva svangerskap, 
fødsel og barsel består av, og for skape empati med brukeren 
i ulike situasjoner, ved å forstå hva den går gjennom. Det var i 
tillegg nyttig for å påpeke utfordringsområder.

BRUKERREISE
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BRUKERREISE
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Customer profile er en metode hentet fra boken ‘Value 
Proposition Design’ (Osterwalder et al., 2014). som går ut på å 
identifisere, beskrive og visualisere brukernes ‘jobs’ (oppgaver), 
‘pains’ (utfordringer) og ‘gains’ (gevinster).

For å bearbeide materiale fra innsiktsfasen og identifisere 
utfordringer og behov, samt å samle informasjonen om ulikt 
helsepersonell på ett sted på en visuell måte.

De ulike brukersegmentene ble først skissert opp. Innhentet 
informasjon ble deretter gjennomgått for å fylle ut utfordringer, 
gevinster og oppgaver for de ulike segmentene. Disse er ikke 
validert med brukere eller helsepersonell, noe som ville vært 
et naturlig å gjøre som neste steg dersom det ble mer tid til 
prosjektet og tilgang på helsepersonell.

CUSTOMER 
PROFILES

‘gains’

‘pains’

‘jobs’

INTERESSENTER

CUSTOMER PROFILES

Hva?

Metoderefleksjon

Hvorfor?

Hvordan?

Nyttig metode for bevisstgjøring av hva ulike brukersegmenter 
i tjenesten faktisk gjør, og ønsker å oppnå. Det gav oss god 
oversikt over hva som er viktig for de ulike personene som er 
involvert i tjenesten.

Følge opp førstegangs- 
og flergangsfødende

Helsesjekk av barnet / 
spedbarnskontroll

Felles undervisning / 
møter / veiledning

Velkomst- og 
utreisesamtale

Overordnet ansvar for 
tildelte fødende

Usikker på om kvinnene 
spør/viser det de lurer på

Terskel eller tabu for 
kvinnen å spørre

Kvinnen er litt “i ørska” etter 
fødsel, mye å tenke på

Kvinnen vet ikke hva hun 
skal spørre om eller er ikke 
mottakelig for informasjon

Motstridende 
informasjon

Travelt hvis ikke nødvendig/ 
nok personale er på jobb

Komplikasjoner 
krever mer

Kan bli veldig travelt 
på avdelinga

Fellesarrangementer 
med Q&A

At kvinnen vet mest mulig om 
barseltiden før hun kommer dit

Kvinnen er forberedt på 
tiden som kommer

Lav terskel for kvinnen å 
ta kontakt/spørre om ting

Personlig kontakt og god innsikt 
i hvordan kvinnen har det

Andre spesialister tar seg 
av deler av oppfølgingen

Skape trygghet og gi 
tilstrekkelig informasjon

Ønsker å være 100% tilstede for 
kvinnen og barnet i oppfølgingen

Veldig varierende hvor mye 
oppfølging kvinnene trenger

Svarer på henvendelser

Svarer på henvendelser

To daglige samtaler 
med morSjekker mors helse

JORDMØDRE

´ga
ins

´

´jobs´
´pains´
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Sjekke barnets hud, øyne, hode, 
nese, munnhule, lunge/hjerte, 
hofte, kjønnsorganser, hørsel 

og andre rutiner

Undersøker barn når det 
er 1-2 døgn gammelt

Lav tilgjengelighet på 
spesialisert legehjelp

Mor og barn overlates til seg 
selv om de sendes hjem

Ikke opplagt/intuitivt hva et 
sykt barn er for foreldrene

Kvinnen vet ikke hva hun 
skal spørre om eller er ikke 
mottakelig for informasjon

Signifikant økning i 
risiko for at nyfødte må 
tilbake til sykehus etter 

utskrivning før 24 t 

Helt friske barn, kan i løpet av 
svært kort tid bli alvorlig syke

Manglende rutiner for 
kommunikasjon mellom 

sykehus og fastlege

Nyfødte er skjøre individer. 
Rammes de av sykdom de 

første dagene kan alvorligheten 
utvikles forferdelig raskt

Gi behandling så
fort som mulig

Gi rett behandling

Sørge for at barnet er friskt 
og får nødvendig hjelp

Stille riktig diagnose

Vurdere og kontrollere 
barnets helse

Infeksjoner, hjertefeil etc. 
er svært alvorlig for nyfødte

Annet helsepersonell mangler 
spesiell kompetanse f.eks. til 

helsesjekk av nyfødt

BARNELEGE

´ga
ins

´

´jobs´

´pains´

CUSTOMER 
PROFILES

Drar på hjemmebesøk: 
amming, veiing, sjekker mor 

og barns helsetilstand

Gjennomfører 
helseundersøkelser 

av barnet

Besøk 7-10 dager etter 
fødsel + 14-21 dager etter 

individuell vurdering

Etablere tidlig kontakt, legge 
til rette for videre oppfølging 
av barnet på helsestasjonen

Kontakte kvinne/familie 
for å avtale hjemmebesøk

Familien ønsker å vise 
hjemmet fra sin “beste side”

- tar fokus fra andre ting

Mødre er usikre på 
hva hjemmebesøket 
innebærer, vet lite på 

forhånd
Ikke utarbeidet rutiner for 

hvordan foreldre skal få info 
om besøket

Balansere rollen som 
fagperson mot ønsket om å 

bygge en god relasjon

Kommunikasjon og 
ulike personligheter

Uvant med fremmede i huset
 i en sårbar periode

Hjemmebesøk føles 
invaderende

Liten tillit- lite snakk 
om følelser

Foreldre åpner opp om 
mer enn fysiske ting som 

mors- og farsfølelser 

Åpner for gjensidighet og 
maktfordeling - konstruktiv 

kommunikasjon

Rolleavklaring og tydeliggjøre hva 
som blir gjennomgått på kontroller

Ta utgangspunkt i et 
mestringsperspektiv, bidra til å 

bygge opp under familiens ressurser

Avdekke viktig informasjon, 
kartlegge helsetilstand. 

“Hvordan går det egentlig?”

Hjemmebesøket skal bli på 
foreldrenes premisser

Naturlig og avslappet 
stemning gjør det lettere å 

stille spm og be om veiledning

Svært viktig å få en god 
relasjon med foreldrene

Skape trygghet og gi 
tilstrekkelig informasjon

Kjenner ikke mor/partner 
fra før, ingen relasjon

Gir informasjon, støtte 
og veiledning ut fra 
individuelle behov

Noen mødre opplever at 
de kontrolleres/overvåkes 

på hjemmebesøk

Vaksinerer barnet
Bekreftelse og 
anerkjennelse

Gir veiledning til 
barnefamilier

HELSESØSTRE

´ga
ins

´

´jobs´
´pains´
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Sørge for at barnet 
er tilfredsstilt

Anskaffe informasjon, spørre om 
det hun lurer på og få veiledning

Lære å stelle den nyfødte

Hvile

Verne om seg selv de 
første dagene, være raus 

og snill mot seg selvPress og forventninger fra 
sosiale medier og bekjente 
- mer utrygge enn trygge

Trend å reise hjem tidlig

Ikke samme tilgjengelighet 
på hjelp og veiledning fra 

hjemmet

tidlig hjemreise: ikke sjekket  mor 
oss for depresjonstilstander og 

psykiske lidelser

Hvis man ikke har 
tilgang på familie og 
ressurser rundt seg

“press” om å si ja 
til tidlig hjemreise

Sårbar fase: vanskelige 
tanker, følelser og 

spørsmål

Vet ikke hva som er 
“vanlig og normalt”

Være forberedt 
på tiden som 

kommer

Oppsøke hjelp ved 
behov- fysisk og 
spsykisk helse

Hvile/sove mens barnet sover 
den første tiden etter fødsel

Mulighet for å være mest 
mulig uforstyrret sammen med 

barnet de første dagene

Danne relasjon til barnet 
gjennom refleksjon, tanker 
og følelser. Spennende og 

trygg prosess

Normalisere naturlige 
reaksjoner i svangerskap 

og barsel

Evne til å reflektere omkring 
barnets signaler og egne bidrag 

i samspillet. 

Lav terskel å snakke om 
følelser og psykisk helse

Tilknytning til barnet viktigste 
beskyttelsesfaktoren for 

utviling av god psykisk helse

Få info om egen helse: 
bekkenbunnstrening, blødning, 

infeksjoner, og andre fysiske 
tilstander og psykisk helse

Få info om barnets helse: 
Amming og kost, slapt 
barn, gullsot og vekt

Gi barnet trygghet og omsorg

Litt “i ørska” etter fødsel, 
lite mottakelig for info, 

mye å tenke på

Avgjøre hjemreise 
sammen med jordmor

Generelle bekymringer

Gi barnet matBli kjent med barnet

NYBAKT MOR

´ga
ins

´

´jobs´

´pains´

CUSTOMER 
PROFILES

Hjelpe til med praktiske 
ting i hjemmet

Anskaffe praktisk informasjon

Hjelpe kvinnen 
og barnet

Har ikke samme relasjon 
til barnet som moren har

vanskelige tanker, 
følelser og spørsmål

Vet ikke hva som er 
“vanlig og normalt”

Avlaste kvinnen i daglige 
gjøremål og delvis barnestell

Oppholde seg ihjemmet de 
første ukene etter fødsel

Hjelpe mor så hun føler 
mestring og trygghetTilrettelegges så begge 

foreldre kan være tilstede

Være støttespiller

Vet ikke hvordan 
man skal hjelpe til

Avlaste sliten mor 
med urolig barn

Føler seg ubrukelig

Lære å stelle 
den nyfødte

Bli kjent med barnet

NYBAKT FAR/PARTNER

´ga
ins

´

´jobs´
´pains´
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For å teste det å ha med brukere i en participatory workshop, 
teste bruk av probes og fremtidsscenario som bygger på å 
skape verdi til brukere og helsepersonell, i tillegg til utforskning 
av service prototyping som et verktøy i tjenestedesign for helse. 
Ved å benytte prinsipper for en “service walkthrough”, kan man 
sørge for felles forståelse, komme frem til verdiforslag og idéer til 
tjenestekonsept som ulike interessenter får et felles eierskap til, 
og som sikrer gjennomførbarhet ved å visualisere og oppleve en 
mulig løsning.

Hjelpemidler som deltakerne kan relatere ble brukt for å ta 
de gjennom en slags storytelling prosess så de lettere kunne 
skyte inn viktig innsikt underveis i “historien”. Deltakerne 
ble presentert for de fiktive personene, “Anne og Per”, som 
er andregangsfødende ved St. Olavs Hospital, og tas med 
gjennom tjenesteforløpet, fra start til slutt, sammen med dem. 
Tjenestemappingen startet med Anne og Per i hjemmet, før 
de dro til fødeavdelingen, ble flyttet over til barselhotell, sendt 
hjem igjen og fikk besøk av helsesøster. Hver deltaker fikk utdelt 
små klistremerker i ulike farger. Gult symboliserte handlinger de 
måtte gjøre, rødt var utfordringer og grønt var ideer eller ting som 
fungerer bra. På hver lokasjon/“steg” ble deltakerne oppmuntret 
til å plassere klistremerker, fra de ulike kategoriene, ut ifra det de 
kunne komme på av egne eller andres erfaringer, for deretter å 
skrive en kort forklaring til hva det gjaldt.

Samskapning refererer til kreativt samarbeid mellom designer og 
ikke-designere i en designprosess. Ulike grupper av interessenter 
samles, både de som bruker, tilbyr og utvikler tjenesten for 
å samarbeide om å innovere og utforske mulige retninger for 
løsning. (Schneider et al., 2010). Resultatene fra samskapende 
workshoper kan brukes som direkte inspirasjon i videre utvikling 
av tjenestekonseptet, og man skaffer en bred forståelse fra ulike 
perspektiv. 

Tjenesteprototyping kan bli brukt som læringsverktøy i alle 
slags former og i alle steg i designprosessen, hvor hovedmålet 
er å gjøre uhåndgripelige opplevelser mer konkrete. Det er et 
verktøy som anses å ha god innvirkning for utvikling av tjenester 
fordi det støtter opp om kommunikasjon intern og eksternt, 
kan spare ressurser, og kan ha innvirkning på tankesettet til 
deltakerne i prosjektet. Service walkthrough er et interaktivt nivå 
av prototyping og vil bli benyttet i workshopen. Her kan noen 
av tjenesteprosessene og systemene være representert, som 
bygger på et tjenestekonsept. Idéen er å sette opp hele tjenesten, 
gå gjennom den fra start til slutt, og representere en situasjon 
mest mulig lik tjenesten ved å ta i bruk ulike gjenstander. På 
denne måten kan man utforske og verifisere interessentenes rolle 
og interaksjonene i tjenesten, (Tjenesteprototyping i design av 
helsetjenester, 2018).

Småbarnsmor 1 har ett barn, mens småbarnsmor 2 har to barn, 
begge har født på St. Olavs Hospital innen det siste året. I tillegg 
hadde vi med en helsesøster fra en helsestasjon i Trondheim 
kommune. Deltakerne ble plukket ut gjennom eget nettverk.

Småbarnsmor 1 Småbarnsmor 2 Helsesøster

SAMSKAPENDE WORKSHOP

Hva? Hvorfor?

Hvordan?

Hvem?

SAMSKAPENDE 
WORKSHOP
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Printet kart
Firkanter var tegnet inn på et A1 ark og symboliserte 
fødeavdelingen og barselavdeling/hotell på sykehuset, hjemmet, 
helsestasjonen og legekontoret. Mellom disse fire stedene ble 
det tegnet inn et enkelt veinett som koblet stedene sammen for å 
gjøre det mer virkelighetsnært.

Duplofigurer
Ble brukt for å simulere familien, mor (Anne), far (Per), storebror 
(Jonas), den nyfødte babyen og ulike helsepersonell som jordmor, 
barnelege og lege på sykehuset, helsesøster og jordmor på 
helsestasjon og fastlegen på legekontoret. Andre duploklosser 
ble i tillegg brukt for å simulere miljøet på de ulike lokasjonene. 
F.eks. en sofa og lampe i hjemmet. 

Hjelpemidler/ gjenstanderPlan

FORBEREDELSER

Som forberedelse ble det utarbeidet et oppsett for workshopen i 
form av en tidsplan. Det ble på forhånd avklart med deltakerne at 
det hele kom til å ta ca 3 timer.

Kl 10.00-11.30
• Introdusere opplegget for dagen
• Oppvarmingsøvelse
• Forklare barseloppgaven
• Gå gjennom tjenesteforløp- Dagens situasjon (Service 

walkthrough)

Lunsjpause

Kl 11.40-13.00
• Idégenerering: Trygghet, Mestring, Ivaretakelse
• Gå gjennom scenario med tidlig hjemreise (Service 

walkthrough)
• Ønsket barselopplevelse
• Oppsummering
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Lokasjon 
For å skape en uformell og avslappet 
atmosfære ble workshopen holdt rundt 
kjøkkenbordet hjemme hos Julie. I og med 
at workshopen skulle vare i 3 timer, ble det 
handlet inn kaffe, litt snacks, med mulighet 
for å smøre seg en skive med pålegg i 
lunsjen.

Oppvarmingsøvelse
For å få i gang kreativiteten, ble deltakerne 
bedt om å skrive ned så mange idéer som 
mulig om hvordan de kunne tjene penger 
på en sau (på 1,5 min). Deretter fikk de 
nye 1,5 min på å velge ut og videreutvikle 
den villeste av idéene for så å dele den 
høyt. Den korte tiden senket terskelen for 
kvaliteten på ideen. Øvelsen ble oppfattet 
som morsom og skapte god stemning.

Gjennomgang av dagen situasjon
Kartet og gjenstandene ble funnet frem, og 
deltakerne fikk utdelt små post-it strimler, 
penner og klistermerker, og ble bedt om 
å skrive ned det de kunne komme på av 
handlinger, utfordringer og positive ting 
/ideer underveis i gjennomgangen av 
tjenesten. Etterhvert som deltakerne fylte 
på med lapper, kom de på nye ting, og 
bygde videre på hverandres erfaring.

Assosiasjoner med ord
Fra tidligere samtaler med jordmødre 
kom det frem at mestring, trygghet og 
ivaretakelse var viktige stikkord for en god 
barseltjeneste. Deltakerne ble dermed 
bedt om å skrive ned hva de ulike ordene 
betyr for dem i konteksten med tidlig 
hjemsendelse.

Gjennomgang av tidlig hjemreise
Scenario med tidlig hjemreise ble 
deretter gjennomgått. Med forrige øvelse 
i bakhodet, ble deltakerne igjen bedt 
om å skrive ned handlinger, utfordringer 
og positive ting/idéer de kunne komme 
på i forbindelse med tidlig hjemreise 
etter fødsel. I tillegg til å beskrive hva 
som skal til for å skape en ønskelig 
barselopplevelse.

Hvordan kan vi...? (How might we...?)
Blant utfordringene som kom frem i 
forbindelse med tidlig hjemreise etter 
fødsel, ble de mest kritiske plukket ut 
for å kjøre en idégenereringsrunde med 
“hvordan kan vi...?” teknikken. For å få en 
felles bekreftelse av hva som er viktig i en 
fremtidig barseltjeneste, ble det kjørt en 
oppsummeringsrunde med viktigste funn.

GJENNOMFØRING
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Før fødsel

Svangerskapsoppfølging

Hjemme

Anne og Per skal bli foreldre for andre gang. De har en sønn på 
3 år fra før av, og har tidligere født på St.Olavs Hospital og hatt 
oppfølging i Trondheim Kommune. Ingen komplikasjoner. De 
har et godt nettverk og familie rundt seg i byen. Av erfaring tok 
de tidlig kontakt med Trondheim Kommune om oppfølging av 
jordmor i svangerskap på grunn av lange ventelister.

Anne og Per har vært på jevnlige kontroller hos jordmor. Første 
kontroll var i uke 12, deretter ultralyd ved St. Olavs Hospital i 
uke 19, og videre svangerskapskontroller ca i uke 24, 28, 32, 
38 og 40. Anne har av ulike grunner også måtte vært innom 
fastlegen, og synes det er litt forvirrende å ha kontakt med ulikt 
helsepersonell før fødsel. Ellers står det bra til og ser normalt ut. 

Anne har termin om to dager, men riene har holdt på en stund, og 
de bestemmer seg for å ringe føden og si i fra at de kommer. De 
pakker med seg tingene, og kjører til St.Olavs Hospital. Per kjører, 
lille Jonas blir passet på av besteforeldre.

Før fødselFUNN: DAGENS SITUASJON
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Fødsel og barsel på St. Olavs Hospital

Fødeavdelingen

Barselhotell

På fødeavdelinga blir de tatt imot av jordmor, men fødeavdelinga 
er full. De venter i gangen. Anne må sette seg på kne på gulvet 
fordi riene blir verre. 

De blir etterhvert henvist til et rom på fødeavdelinga hvor fødsel 
skal foregå. Siden det er vaktskifte, må Anne vente til ansvarlig 
jordmor er på plass igjen før fødselen kan begynne. Fødselen 
går greit uten komplikasjoner, men den er intens og vond. Den 
nyfødte blir ført opp til mors bryst, og Anne og Per får uforstyrret 
tid med barnet. Fødselen er dog ikke helt over enda, morkaka 
skal også ut. 

Anne og Per har fått hvilt noen timer før de fraktes over 
på Barselhotellet. De blir hentet av en person som ikke er 
helsepersonell, som viser vei til “bilen” de skal fraktes i. Anne 
opplever det som traumatisk å gå den lille distansen fra senga til 
bilen. Tenker mens hun går at “nå besvimer jeg”. Tempoet roes 
ned, og de kommer seg omsider til bilen. 

Ved hotellet møtes de av jordmor og blir fulgt til rommet. Veldig 
greit å ha tilgang til alt, og hjelpen er aldri langt unna. Jordmor 
kommer innom for å sjekke livmor, og barnelege kommer dagen 
etter for nyfødtscreening av baby. Det foregår fellesundervisning, 
og kurs for alle som vil delta. Det er mye som foregår, så de 
orker ikke å være med på alt. Anne og Per synes det kan være 
litt frustrerende at de får så mye forskjellig informasjon, og møter 
ulikt helsepersonell, men er enig om at det er veldig godt å være 
to, spesielt siden Anne ikke er like mottakelig for informasjon etter 
utmattelsen fra den fysiske påkjenningen fødselen var.

Fødsel og barsel på St. Olavs hospitalFUNN: DAGENS SITUASJON
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Etter hjemreise

Oppfølging- helsestasjon og fastlege

Anne og Per synes det er godt å være hjemme etter noen dager 
på barselhotellet. Selv om det nå plutselig blir mye praktisk å 
tenke på. Den nyfødte har noen ting som må sjekkes opp, og 
de må derfor bestille time til ammepoliklinikken. Her opplever 
de mye venting, selv om de har time. De er også litt usikker på 
hvem de skal kontakte for de ulike tingene, og har veldig mange 
spørsmål de lurer på. Selv om de har erfaring med et barn fra 
før, er alt annerledes denne gangen. De benytter seg mye av 
internett, og føler det er betryggelse å lese at andre har opplevd 
lignende. Anne synes også det er mer behagelig å skrive og lese, 
fremfor å ringe for alle små ting hun lurer på. 

De blir kontaktet av helsesøster som kommer på hjemmebesøk 
ca en uke etter hjemkomst. Denne gangen er det en sommer-
vikar. De synes det var litt dumt da de gjerne kunne tenkt seg 
å bli kjent med helsesøster fra første stund. Ellers opplever de 
at helsesøster er et fint bindeledd mellom familien og annet 
helsepersonell. Det ville vært fint å møte helsesøster tidligere i 
svangerskapet for å bli litt kjent før hun nå kom på hjemmebesøk. 
Anne og Per har forsøkt å samle opp spørsmål, men vet ikke helt 
hva de skal spørre om da alt enda er veldig nytt. Anne må også 
huske at hun skal bestille time til fastlege for 6-ukerskontroll.

Etter hjemreiseFUNN: DAGENS SITUASJON
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Anne og Per er glad for å komme hjem, der venter storebror. 
Anne har veldig vondt etter fødsel, har behov for å bare ligge 
på sofaen for å hvile og bruke tid sammen med den nyfødte. 
Igjen er hun glad for at hun ikke er alene, da alt fra matlaging 
til vasking av tøy virker utmattende. Hun får en omgang med 
etterrier og blir litt skremt og redd, i tillegg har hun litt problemer 
med ammingen. Det går ikke like lett denne gangen. Hun skulle 
gjerne hatt en kontaktperson hun kunne snakket med om dette, 
for det stresser henne mer enn hun vil innrømme. Hun er også 
veldig usikker om alt står bra til med den nyfødte, da hun uroer 
seg over at noe skal være feil. Det skjer mye med både kroppen 
og barn etter hjemkomst, og hun vet ikke helt hvem hun skal 
spørre. Ved forrige fødsel kunne hun jo bare ringe i alarmklokka.. 
For Anne er det derfor helt avgjørende at jordmor og helsesøster 
kommer tidlig på besøk. Helst samme dag eller dagen etter 
hjemkomst. Det kunne også vært fint med mulighet for å sende 
bilder, eventuelt en liten videosnutt av den nyfødte til jordmor eller 
helsesøster for å få svar med en gang på om alt ser greit ut.

Frem mot-, og under fødsel, er historien til Anne og Per den 
samme som beskrevet tidligere. Fødselen er over og de får 
uforstyrret tid sammen med den nyfødte på fødeavdelinga. 
Anne er utslitt, men lettet og glad. Etter 6 timer velger de å reise 
hjem, og å benytte seg av tilbudet om tidlig hjemreise. De har 
hjemreisesamtale med jordmor og avklarer videre oppfølging. 
Anne er glad for at Per er med, fordi hun ikke får med seg alle 
beskjeder som blir gitt. De synes det er vanskelig å planlegge 
eller se for seg hvordan ting kommer til å bli.

SAMSKAPENDE 
WORKSHOP

FUNN: TIDLIG HJEMREISE

HjemmeFødeavdeling
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Hvordan?

Hvorfor?

Ett og ett ord ble tatt for seg om gangen, først trygghet, så 
ivaretakelse og mestring. Hvert av ordene var skrevet på 
A3-ark med god plass rundt. Deltakerne skrev ned tanker og 
assosiasjoner rundt ordene på post-its, som ble festet til arket 
med det gjeldende ordet. Øvelsen var først individuell, og før det 
ble tatt en kort diskusjonsrunde til hvert ord i fellesskap.

Fra tidligere samtaler med jordmødre kom det frem at mestring, 
trygghet og ivaretakelse var viktige stikkord for en god 
barseltjeneste. Det var derfor ønskelig å gå nærmere inn på 
hva deltakerne hadde av tanker rundt dette, og hvordan de ville 
definere de ulike ordene. De ble bedt om å skrive ned hva de 
ulike ordene betyr for dem i konteksten tidlig hjemsendelse. 
Øvelsen ble gjort mellom gjennomgangen av dagens situasjon 
og fremtidig løsning med tidlig hjemreise, hvor hensikten var å 
bevisstgjøre deltakerne på hva som er viktig for å skape en god 
fremtidig løsning.

Trygghet

Bli kjent med barnet

Ha en kontaktperson

Å vite at det er flere som 
sliter, ikke bare jeg

Kort vei til kontaktperson

Lav terskel for å stille spørsmål

Hjelp til å ta vare på- og 
bli kjent med barnet

Få følelsen av at det 
meste er “normalt”

Det å vite at ingen 
spørsmål er dumme

Tydeliggjøre tegn hos barn som 
foreldre kan være obs på

Handler mye om informasjon

Vite hvor en skal henvende seg

Mulighet for å stille spørsmål

Oppleve at det er noen her for meg

Far/partner har mulighet 
til å være hjemme

Barnelege, helsesøster og 
jordmor er lett tilgjengelige

Hjelp til å lese ungen, guide hva 
man skal se etter for om ungen 

har det bra

FUNN: FORBINDELSER MED ORD

SAMSKAPENDE 
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Ivaretakelse

“Rart når far skal på jobb igjen”

Handler mye om personene 
man har rundt seg

God informasjon

“Nesten skummelt at 
kommunen skal følge opp”

Usikkert hva helsepersonalet 
vet om “historien min” fra før

Tidlig hjemmebesøk 
av helsesøster

Hjemmebesøk av jordmor

Klar beskjed til hjemreisende (flere 
ganger) om at de bare kan ta 

kontakt om det er noe, uansett!

“Burde vært obligatorisk at far 
er hjemme den første tiden”

Veldig trygt og praktisk å være 
to. Støtte fra den andre personen

Mestring

“At en får det til” noe en 
kanskje ikke har klart før

Å komme i rutine igjen

Høye forventninger

Å få til amming

Tilrettelagt for at annet enn 
amming er ok. ikke et nederlag

Få til å stelle barnet

Trenger mestring for å ha det 
bra, da blir andre ting lettere

Vanskelig å mestre noe en 
ikke har kunnskap om

Kurve- ikke for vanskelig

Veldig stort fokus på at 
man skal mestre amming!

Følelsen av å ikke få det til- 
ikke mestre amming fører nok 

til mange barseltårer

SAMSKAPENDE 
WORKSHOP
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Amming ofte det som skjærer seg først

Fellesmøte mellom den som har fulgt opp og den som tar over (+mor?)

Mye skjer med kropp og barn etter hjemkomst

Sende bilde/video for å få svar på praktiske spørsmål

Mange praktiske ting tar fokus som vaske tøy, lage mat etc.

Avgjørende at jordmor og helsesøster kommer tidlig på hjemmebesøk
Trygghet, veiledning og avdekking av evt. feil/utfordringer

Viktig for mestring og ivaretakelse

Informasjonsoverføring. Helsepersonell må være opplyst om situasjon

Mange nye spørsmål dukker opp første tiden (dagene) etter fødsel

Lav terskel for å spørre om “små” ting. Bilde/video noe som allerde blir benyttet til dette

Må bruke tid på ting som er mindre viktig fremfor dyrebar tid med den nyfødte

Det kan føles litt tilfeldig hvilken informasjon man får, og møter ulikt helsepersonell 

Usikkerhet om hvem man skal kontakte ved behov

Man lurer på mye om barnet og egen helse

Har spørsmål man ikke ringer for å spørre om. “Ikke viktige nok” - lettere å skrive enn å ringe

Opplever helsesøster som et fint bindeledd

På barselhotell har man alt tilgjengelig. Leger/jordmødre som kan svare på spørsmål får 
tilrettelagt hjelp og utstyr
Familien slipper unødvendige bekymringer. Praktisk og medisinsk blir tatt hånd om

Viktig med entydig informasjon og at de får den infoen de trenger

Om noe skulle oppstå må man vite hvem, og enkelt kunne ta kontakt med de

Lett tilgjengelig informasjon for å redusere bekymringer og henvendelser

Praktiske småting man stadig lurer på, behov for et sted man kan spørre om alt mulig

Personlig kontakt som har innsikt i familiens situasjon

• To småbarnsmødre som har født ved St. Olavs Hospital
• En helsesøster fra en helsestasjon i Trondheim
• Deltok på workshop, delte opplevelser og erfaringer fra 

dagens barseltjeneste og tidlig hjemreise

Viktigste funn

SAMSKAPENDE 
WORKSHOP



8584

• Informasjon må være oversiktlig
• Unngå tvetydig informasjon
• Opplyse mer om helsetilstand
• Hyppig besøk av team
• God informasjon i forkant om faresignaler/ symptomer
• Ha et oppslagsverk der man kan finne info om hva som er 

normalt/ normalisere ting/ peke ut det en må være ekstra på 
vakt for

• Registrere måledata om mor og barn (pulsmåler etc.)
• God informasjon i forkant av hjemreise
• Oversikt over hva man skal følge med på etter se etter?
• App?
• Kontakttelefon
• Et forum der en kan stille spørsmål og evt sende bilder. 

jordmor svarer
• Gjenta info flere ganger i forkant på hva som er “normalt”

... vite om noe er feil?

FUNN: “HVORDAN KAN VI?”

Hva

“Hvordan Kan Vi” forkortet, HKV, er en metode som originalt heter 
“How Might We..?”. Det er en teknikk for å oversette innsikt i form 
av utfordringer/statements til problemløsende designmuligheter, 
ved å stille spørsmålet “Hvordan kan vi...” for hvert statement. 
Videre kan disse besvares med ideer- og konseptforslag som 
åpner for idegenerering og innovativ tenking, (IDEO.org, 2015).

Hvordan?

Hvorfor?

Blant alle utfordringene ble deltakerne enige om hvilke tre som 
var viktigst og skulle utdypes. Alle deltakere ble dermed bedt om 
å komme opp med forslag til “Hvordan kan vi...” løse det aktuelle 
problemet. Forslagene til hver av utfordringene ble skrevet ned på 
post-it lapper i form av muligheter som kan utforskes videre.

De viktigste utfordringene som kom opp i forbindelse med 
tidlig hjemreise ble plukket ut for å utdype og kjøre en 
idégenereringsrunde på hvordan det kunne imøtekommes. I 
tillegg ble det sett på hvilke krav og behov som må være til stede 
for at idéene skal la seg gjøre. 

• Øke bemanning
• Ha en kontaktperson en kan spørre om alt når som helst 

som hjelper med oppfølging
• Forum/ chat for å få frem ofte stilte spørsmål
• Ambulerende team
• Kontakttelefon
• Vakttelefon en både kan ringe eller skrive til
• Vaktsentral, døgnåpent
• Døgnåpent- drop-in når som helst
• En app- “klara klok”
• Lav terskel for å spørre om ting
• Lav terskel for hvem en kan kontakte

• Få hjelp hjem som kan støtte opp om amming
• Veiledning hjemme
• bilder / video
• Morsmelkerstatning
• Gi opp amming
• Ammehjelp
• Ha ammehjelp hjemme over lenger tid
• De som kommer hjem av jordmødre må ha kompetanse 

innen amming, Obligatoriske ammekurs
• Ammevideo
• Gå over til flaske
• Gi ammeveiledning muntlig
• Standard stilling, men variasjoner i størrelse på bryst, 

barnets gap- mange praktiske hensyn
• Større trygghet om ammehjelpen er tilstede
• Tidlig hjemmebesøk av ammeveiledere
• Hyppigere hjemmebesøk i starten
• Ammefilm

... tilgjengelighet? ... amming?

SAMSKAPENDE 
WORKSHOP
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Kort vei til kontakt og informasjon- brukerne vet hvem de skal 
kontakte og hva de skal gjøre for å finne ut av det de lurer på

Menneskelig kontakt- helsepersonale er fysisk tilstede kan gi en 
klem eller klapp på skuldra og berolige med at det blir bedre

Oppfølging av samme person- før og etter fødselen. Personen 
bør ha kjennskap til familiens situasjon og kunnskap om hvordan 
kvinnens- og barnets fysisk form har utviklet seg

Samlet informasjon- Nødvendig informasjon bør være samlet på 
ett sted, gjerne digitalt.

Lav terskel- Det bør være svært enkelt for brukerne å stille 
spørsmål og få svar. Ingen spørsmål er dumme.

Kort responstid- Svar på henvendelser skjer fortløpende og bør 
være tilgjengelig hele døgnet

FUNN: FELLES OPPSUMMERING REFLEKSJON WORKSHOP

Overordnet
Gjennom workshopen kom det frem mye nyttig informasjon om 
spesielt barseltiden, som ellers ikke ville blitt funnet ut. Kartet 
gjorde hendelsesløpet visuelt, og det var enkelt å henge med, 
både for deltakere og fasilitatorer. På bakgrunn av dette ble det 
satt i gang diskusjon og tankeprosesser rundt hva som skjedde 
ved de ulike stedene. Det kom frem nye ting etterhvert som 
tjenesten ble gjennomgått. Derfor var det nyttig at det var enkelt 
å gå frem og tilbake “i tiden” med kartet. Kartet og duplofigurene 
fungerte godt fordi det var fint å forholde seg til noe konkret og 
visuelt, og det var til hjelp for deltakerne til å referere hendelser 
til ulike deler av kartet. Workshopen endte nok opp med å være 
en mellomting mellom innsikt og konseptutvikling. Dette var mye 
grunnet at det tidligere i prosjektet ikke var tilgang til så mange 
brukere for å skaffe kvalitativ innsikt. Av den årsaken ble det 
kanskje ikke rettet nok oppmerksomhet mot løsning, men det 
kom frem mye nyttig informasjon om fokusområdene, barselhotell 
og hjemreise. 

Det ville vært nyttig å kjøre flere nye runder der det sammen 
jobbes mer løsningsrettet basert på funn fra denne workshopen 
for å utvikle flere ulike tjenestekonsept å velge mellom å jobbe 
videre med. Gode idéer kom frem som følger av tverrfaglighet, og 
det var spennende å se hva man kunne skapte sammen.

SAMSKAPENDE 
WORKSHOP

Fargesystem: 
• Deltakere kom ikke helt i gang med å skrive på lappene selv, 

og var mer motivert av diskusjonen rundt bordet. 
• Gjorde det enkelt i ettertid å se hvilken info som hører til 

hvilken kategori
Deltakere - 3 stk: 
• Kjente hverandre. God gruppedynamikk, alle fikk kommet til 

og sagt det de ville
• Kunne snakke seg litt bort, samtalen kunne vært mer 

moderert
Skalere opp workshop med tanke på framtidige prosjekter:
• Ønskelig med flere deltakere, men da må beskjedene som 

gis være enda tydeligere
Dagens situasjon: 
• Nyttig å gå gjennom dagens situasjon så deltakere har det i 

bakhodet når fremtidig tjeneste skal diskuteres. De gir også 
mulighet for å legge til andre aktører og steg man ikke selv 
hadde tenkt på

Idémyldring med ord: 
• Ordene var litt like. Kunne vært et tydeligere skille mellom 

ordene som ble valgt ut. Hadde vært nyttig med tydeligere 
tidsramme

• Fint for å gi innblikk i følelser
• Fin aktivitet mellom dagens- og fremtidig situasjon for å ha 

noen knagger å henge den ønskede fremtidige løsningen på

Tidlig hjemreise: 
• Fint å bruke samme kart, introduserer ikke for mye nytt på 

en gang
• Ingen av deltakere ville blitt sendt hjem tidlig. Ble det kanskje 

presentert litt ekstremt fra start av med hjemreise etter 6t? 
Mer tydelig på at det er mellom 6-24t 

• Deltakernes meninger påvirker hverandre?
• Det hadde vært interessant å teste ut et  større utvalg av 

deltakere
• Ideelt om vi hadde jobbet med å sammenfatte resultatene 

fra denne workshopen, for så å ha en ny workshop med 
samme gjeng for å komme opp med verdiforslag.

Hvordan kan vi..
• Kunne satt av mer tid til diskusjon i plenum
• Fint som siste øvelse før oppsummering
Oppsummering: 
• Kunne hatt mer tid på denne delen
• Gode oppsummeringspunkter
• Fint for å skaffe en felles enighet og verifisere at vi har 

forstått deltakerne riktig
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RESULTAT

RESULTAT AV PROSJEKT

Verdi for ulike nivå Meningsfull innovasjon

For å radikalt endre verdien på en fremtidig tjeneste, er det i 
dette prosjektet gjort et forsøk på å forstå pressende krefter i 
samfunnet, trender og å samle så mye informasjon om så mange 
interessenter som mulig gjennom bruk av strategisk design og 
tjenestedesignmetodikk. All innhentet informasjon ble, sammen 
med funnene fra workshopen, sortert etter hvilket verdinivå 
det passet best til. Den sorterte informasjonen ble deretter 
bearbeidet og formulert som tjenesteverdier som vil bli grundigere 
gjennomgått på de neste sidene. Nivåene vil bli gjennomgått 
i stigende rekkefølge fra bruker, organisasjon, økosystem og 
samfunn.

Ideelt sett hadde vi hatt nok tid i prosjektet til å komme opp med 
verdiforslag for de ulike nivåene, gjennom flere samskapende 
workshops med ulike interessenter. Deretter kunne man begynt 
å konkretisere forslagene til konsept som hele tiden kan måles 
opp mot om de skaper den verdien for de ulike nivåene som på 
forhånd er satt som mål.

Resultatet for dette prosjektet er dermed målet for den fremtidige 
barselomsorgen. Veien for å komme dit er noe man bør komme 
opp med ved gjentakende involvering av ulike interessenter for å 
skape en felles eierskap til tjenesten og gjensidig ansvarliggjøring 
til å gjennomføre nødvendige tiltak for å gjennomføre 
innovasjonsprosessen i praksis.

2: Verdi for organisasjon
Trondheim kommune og St.Olavs

3: Verdi for økosystem
Interessenter involvert i innovasjon

4: Verdi for samfunn
Midt-Norge

1: Verdi for bruker
Nybakt mor og far/partner

Bruker

Organisasjon

Økosystem

Meningsfulle 
innovasjoner

Samfunn

RESULTAT AV 
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TJENESTEFORLØP

Hjemmebesøk
Jordmor

Hjemmebesøk
Helsesøster

Gravid kvinne 
og far/partner

Svangerskaps-
kontroll

Oppfølging på 
helsestasjon

Fødsel

Drar til sykehus 
for å føde

Sendes
hjem

Tidlig hjemreise 
fa sykehus skjer 

mellom 6-24 timer 
etter fødselHjemme

etter fødsel

For å gjøre tjenesteverdiene til de ulike nivåene mer konkrete 
og forståelige, ble det tegnet opp et tjenesteforløp for mor og 
far/partner fra graviditet til barnet er født og de første dagene 
hjemme etter hjemsendelse. på dette forløpet vil verdiene for de 
ulike nivåene senere bli tegnet inn.

RESULTAT AV 
PROSJEKT
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1: VERDI FOR BRUKER

VEILEDENDE

RELASJONS-
BYGGENDE

TILGJENGELIG

BEVISSTGJØRENDE

Hjemmebesøk
Jordmor

Hjemmebesøk
Helsesøster

Finner ut at
man er gravid

Forberedelse på hva barseltiden innebærer
Ufarliggjøre tabubelagte tema

Ansvar for et nytt menneske

Tilstedeværende helsepersonell

Samlet informasjon

Tilrettelagte tjenester

Lavterskel Q&A

Umiddelbar hjelp

Kjennskap til hvem man møter på

Relasjonsbygging med helsepersonale

Oppfølging hvem & når

Kvinnens helse

Oppfølging på 
helsestasjon

Svangerskaps-
kontroll

Fødsel
Støttenettverk

Fellesarrangementer

Kvinnekroppen

Ivaretakelse av barnet

Digitale hjelpemidler

Bekreftende og anerkjennende

Drar til sykehus 
for å føde

Sendes
hjem

En fremtidig barseltjeneste gir verdi til nybakt 
mor og partner gjennom at tjenesten er:
• Bevisstgjørende
• Relasjonsbyggende
• Tilgjengelig
• Veiledende

Tjenesteverdiene for brukeren er tegnet inn i 
tjenesteforløpet for å kommunisere hvor det er 
viktigst at disse kommer frem. Å skape verdi for 
brukeren er det viktigste grunnlaget for å skape en 
meningsfull innovasjon, og det er derfor brukt mest 
tid på å konkretisere dette nivået. Hver av de fire 
punktene over vil på de neste sidene gjennomgås i 
mer detalj.

Bevisstgjørende er tegnet inn før fødselen i 
tjenesteforløpet før påpeke at er viktig for brukeren 
å være mest mulig forberedt på hva barseltiden 
innebærer før de kommer dit selv.
Videre henger verdiene: relasjonsbyggende, 
tilgjengelig og veiledende mye sammen og er viktigst 
i tiden rett etter hjemsendelse. 

RESULTAT AV 
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Forberedelse på hva barseltiden innebærer: Foreldre vet 
mest mulig om hva barseltiden innebærer av fysiske og mentale 
forandringer og er forberedt på at barseltiden er en jobb. De bør 
være involvert i egen behandling, vite hva som er “normalt”, hva 
som kan skje, hva de bør være oppmerksomme på og tilegne seg 
kunnskap som tilrettelegger for mestring. De bevisstgjøres på 
hvordan de kan danne relasjon til barnet, i magen, og etter fødsel 
gjennom refleksjon, tanker og følelser, gjerne gjennom fellesmøter 
med jordmødre og helsesøstre i tiden før fødsel. De vet at hvile 
og ro er viktig og kan på forhånd fjerne unødvendig stress.

Ufarliggjøre tabubelagte tema: Opplyse om ting det ikke 
snakkes mye om, som er normalt. Følelsesmessige forandringer 
etter fødsel er helt naturlig. Mange går fra “fødselsboost” til 
“barseltårer” og kjenner på nye følelser, eller at følelsene uteblir. 
Amming kan gå ut over kropp og mestring. Funker det ikke, er 
det ikke noe nederlag å teste ut alternativer.

Ansvar for et nytt menneske: Erfaringsdeling og åpenhet 
rundt overgangen ved å få barn og hvordan takle ansvaret. 
Opplæring i hva som er normalt ved barnets fysiske tilstand, og 
hvilke faresignaler man skal se etter (vekt, slapphet eller gulsott). 
Opplyse om amming (stillinger, variasjoner i bryst, barnets gap 
med mer), og om mengden melk barnet trenger.

Oppfølging: Foreldre er informert om hvilket helsepersonell de 
møter når, hvordan oppfølgingen foregår, og hvem som skal 
kontaktes ved behov for støtte og hjelp etter hjemreise.

Kvinnens helse: Undervisning om kvinnekroppen etter fødsel, 
hva som vil- og kan skje og hva man i ulike tilfeller bør gjøre 
(bekkenbunnstrening etc.).

BEVISSTGJØRENDE

Kjennskap til den man møter på: Helsepersonell har innblikk i 
foreldrenes situasjon og utvikling i mor og barns helsesituasjon. 
Foreldrene har litt kjennskap til personen de kommer til å møte, 
og vet hva han/hun har fått av informasjon.

Relasjonsbygging med helsepersonale: Foreldre møter samme 
helsepersonell før og etter fødsel, og kontakt med helsesøster 
etableres tidlig. Rolleavklaring og hensikten med hjemmebesøk 
kommer tydelig frem og besøket skjer på foreldrenes premisser. 
Helsepersonell er tilstede og kan gi en klem, klapp på skuldra 
og berolige om at det blir bedre. De har tid til foreldrene, skaper 
tillit så foreldre kan åpne opp og snakke om følelser, irrasjonelle 
bekymringer og psykisk helse.

Støttenettverk: Trygge omgivelser og godt støtteapparat er 
viktig for tidlig hjemreise. Tilgang på samtalepartnere er viktig når 
barseltårene kommer og erfaringsutveksling med andre i samme 
situasjon kan gi verdifull bekreftelse på at man ikke er alene.

Personliggjøre tjenesten: Én “kontaktperson”, personlig eller 
digital, koordinerer behovet for oppfølging. Man kan her spørre 
om alt man lurer på, hele døgnet.

RELASJONS-
BYGGENDE

RESULTAT AV 
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Umiddelbar hjelp: Hjelp er tilgjengelig, med kort responstid på 
henvendelser døgnet rundt. Det gis like god tilgang på nødvendig 
hjelp og veiledning hjemmefra som på sykehuset. Ved behov, 
henvises foreldre umiddelbart til helsepersonell med riktig 
kompetanse (lege, barnelege etc).

Tilstedeværende helsepersonell: Jordmor og helsesøster 
kommer på hjemmebesøk innen første-andre døgn etter 
hjemreise og avdekker risikofaktorer foreldrene ikke evner å se.

Tilrettelagte tjenester: Løsningene tilrettelegges etter 
foreldrenes behov og er så brukervennlige at foreldre enkelt finner 
frem til riktig informasjon og hjelp i en sårbar fase.

Samlet informasjon: All nødvendig informasjon er samlet på en 
oversiktlig måte på ett sted, gjerne digitalt. Konstant tilgang til 
informasjon gjør at foreldre kan finne ut det de lurer på når de er 
mottakelig. Teknologi må være pålitelig og enkel å bruke.

Lavterskel Q&A: Lavterskel-tilbud for å spørre og få svar på 
enkle, praktiske ting som ikke er “viktig nok” til å ringe og spørre 
om. Ingen spørsmål er for dumme.

Far/partner: Er tilstede og hjelper til med praktiske ting

TILGJENGELIG

Bekrefte og anerkjenne: Empowerment av mødre til å stole på 
morsinstinktet. De får også veiledning og bekreftelse i hvordan de 
skal få til nye ting, og det de gjør blir anerkjent.

Fellesarrangement: Før og etter fødsel med Q&A om ulike 
tema. Veiledning i amming, det å danne tilknytning til barnet osv. 
Fellesarrangementene kan gjerne tilgjengeliggjøres digitalt og 
dermed mulig å få med seg fra hjemmet.

Kvinnekroppen: Gode råd og veiledning for hva kvinnen bør 
gjøre ved fysiske plager med kroppen etter fødsel, og når hun bør 
oppsøke en spesialist.

Hvordan ta vare på barnet: Generell veiledning i hvordan ta vare 
på et nytt, lite menneske, blant annet hjelp til å lese barnet og hva 
man skal se etter for at barnet skal ha det bra. God tilknytning 
mellom mor, partner og barn er en viktig beskyttelsesfaktor for 
psykisk helse. Veiledning om amming er viktig for følelsen av 
mestring og ivaretakelse, eventuelle råd for alternativ ernæring 
gis til de som trenger det. Det veiledes i stell, søvn, bæsj og hva 
som er best for barnet i ulike situasjoner.

Digitale hjelpemidler: Benytte teknologi for veiledning gjennom 
deling av bilder, meldinger, telefon- eller videosamtaler.

VEILEDENDE

RESULTAT AV 
PROSJEKT
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2: VERDI FOR ORGANISASJON

Informerte og involverte foreldre: Forebyggende 
arbeid skaper trygghet og demper behovet for 
helsetjenester. Foreldre går samsvarende råd og 
nødvendig kunnskap om faresignaler de bør se etter 
hos barnets- og kvinnens mentale og fysiske helse 
og involveres i beslutninger.

Faresignaler fanges opp: Barselomsorgen er av 
høy faglig kvalitet. Foreldre oppfordres til å kontakte 
døgnåpen vaktsentral ved minste tvil og nødvendig 
hjelp blir iverksatt umiddelbart dersom barnet eller 
mors helsetilstand utvikler seg raskt. Jordmødre 
kommer på hjemmebesøk kort tid etter hjemreise 
og får nødvendig kompetanse til å utføre helsesjekk 
av nyfødte (nyfødt- og hørselsscreening, sjekk av 
amming, vektøkning og gulsott). Kvinnen kan med 
lav terskel sjekke sin mentale helse og finne ut om 
hun bør oppsøke hjelp. Økt fokus på mental helse 
og senket terskel for å dele tanker og følelser sikrer 
nødvendig oppfølging ved depresjonstilstander og 
psykiske lidelser.

Sammenhengende tjeneste: Digitale 
hjelpemidler støtter effektiv kommunikasjon og 
informasjonsutveksling mellom helsepersonell som 
følger opp de enkelte foreldrene. Arbeidsoppgaver 
struktureres, pasientforløp standardiseres og 
nødvendig opprustning av tjenesteytere sikrer 
kapasitet til å gi sammenhengende oppfølging og 
hjelp basert på foreldrenes behov.

Avklaringer rundt hjemmebesøk: Rutiner 
utarbeides rundt hvordan foreldre får informasjon 
om hjemmebesøket. Økt fokus på å danne relasjon 
mellom helsepersonell og foreldre danner grunnlag 
for trygghet, og en naturlig og avslappet stemning 
som gjør at besøket ikke oppleves invaderende. 
Formålet med besøket blir tydelig kommunisert, 
kvinnene får spurt om det de lurer på, og det åpnes 
for gjensidig maktfordeling mellom foreldre og 
helsepersonell.

Tilrettelegge for bruk av kjernekompetanse: 
Nok jordmødre ansettes og er på jobb til at de 
har nok kapasitet til å utføre arbeidsoppgaver og 
tilby nødvendig hjelp. Andre spesialister tar seg 
av deler av oppfølgingen, og støtte- personale, og 
eller systemer tar seg av organisering, logistikk og 
manuelle prosesser.

Involvering i endringsprosessen: Ansatte involveres 
i endringsprosessene gjennom samskaping og toveis 
kommunikasjon. Implementeringen er designet for de 
som skal ta systemene i bruk og det skapes en kultur 
som støtter endring og et felles ønskelig mål.

En fremtidig barseltjeneste gir verdi til 
Trondheim Kommune og St.Olavs Hospital 
gjennom at tjenesten er:
• Tillitsbyggende

VEILEDENDE

RELASJONS-
BYGGENDE

TILGJENGELIG

BEVISSTGJØRENDE

Hjemmebesøk
Jordmor

Hjemmebesøk
Helsesøster

Finner ut at
man er gravid

Forberedelse på hva barseltiden innebærer
Ufarliggjøre tabubelagte tema

Ansvar for et nytt menneske

Tilstedeværende helsepersonell

Samlet informasjon

Tilrettelagte tjenester

Lavterskel Q&A

Umiddelbar hjelp

Kjennskap til hvem man møter på

Relasjonsbygging med helsepersonale

Oppfølging hvem & når

Kvinnens helse

Oppfølging på 
helsestasjon

Svangerskaps-
kontroll

Fødsel
Støttenettverk

Fellesarrangementer

Kvinnekroppen

Ivaretakelse av barnet

Digitale hjelpemidler

Bekreftende og anerkjennende

Drar til sykehus 
for å føde

Sendes
hjem

Informerte og involverte foreldre

Tilrettelegge for bruk av kjernekompetanse

Involvering i endringsprosessen

Avklaringer rundt hjemmebesøk

Sammenhengende tjeneste

Faresignaler fanges opp

RESULTAT AV 
PROSJEKT
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VEILEDENDE

RELASJONS-
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Oppfølging på 
helsestasjon
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Fødsel
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Digitale hjelpemidler

Bekreftende og anerkjennende

Drar til sykehus 
for å føde

Sendes
hjem

Informerte og involverte foreldre
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Involvering i endringsprosessen

Avklaringer rundt hjemmebesøk

Sammenhengende tjeneste

Faresignaler fanges opp

Sammenhengende svangerskap, fødsel og barselomsorg

Tverrfaglig involvering

Preventivt arbeid

3: VERDI FOR ØKOSYSTEM

Sammenhengende svangerskap, 
fødsel og barselomsorg: Kommunen 
og sykehusene ansvarliggjøres for 
felles verdiskaping til sine innbyggere 
og motiverer ansatte til å bidra til 
utvikling av en sammenhengende 
svangerskap, fødsel og barselomsorg. 
Det tilrettelegge for godt 
samarbeid, utvikles gode rutiner for 
kommunikasjon, og tydelig avklaring 
av oppgaver og arbeidsfordeling.

Preventivt arbeid: Økt fokus på 
preventivt arbeid senker behovet for 
helsetjenester og hindrer reinnleggelse 
etter utskriving.

Tverrfaglig involvering: Bruk 
av innovasjons-laber og klynger 
med tverrfaglig kompetanse gjør 
helsesektoren bedre rustet til å takle 
fremtidige utfordringer, med brukeren i 
hovedfokus.

En fremtidig barseltjeneste gir verdi til 
helsesektoren gjennom at tjenesten bidrar til:
• Felles verdiskaping til innbyggerne

RESULTAT AV 
PROSJEKT
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4: VERDI FOR SAMFUNN

Langsiktig verdiskaping 
Beslutningstakere er opplyst om 
trender og forberedt på å møte 
befolkningsendringer. Befolkningen 
oppmuntres til engasjement og 
brukerinvolvering for å kontinuerlig 
forbedre helsetjenestene.

Ivaretakelse av brukernes behov 
Den overordnede kvaliteten på 
helsetjenestene ivaretar ulike brukeres 
behov, som mottar nødvendig hjelp.

Åpenhet	rundt	barseltiden
Økt åpenhet om naturlige fysiske 
og følelsesmessige reaksjoner rundt 
svangerskap, fødsel og barsel bidrar 
til å senke prestasjonskulturen 
rundt mammarollen og presset fra 
samfunnet som påvirker nybakte 
foreldre. Informasjonen som gis er av 
høy faglig kvalitet. Foreldre opplever å 
bli ivaretatt og veiledet gjennom den 
sårbare, men flotte tiden de skal bruke 
på å bli bedre kjent med barnet.

En fremtidig barseltjeneste gir verdi til 
samfunnet gjennom at tjenesten bidrar til:
• Bevisstgjøring og normalisering av 

barseltiden

VEILEDENDE

RELASJONS-
BYGGENDE

TILGJENGELIG

BEVISSTGJØRENDE
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Tilrettelagte tjenester
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Oppfølging på 
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Digitale hjelpemidler
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for å føde
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hjem
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Sammenhengende svangerskap, fødsel og barselomsorg

Tverrfaglig involvering

Preventivt arbeid
RESULTAT AV 

PROSJEKT
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VEIEN VIDERE

Vår anbefaling er å sette sammen et tjenestedesignteam, gjerne 
gjennom klyngen, som kan drive prosjektet videre i samarbeid 
med Kommunen og St.Olavs. De neste stegene vil være å 
verifisere og eller avkrefte at resultatet gir reell verdi for de ulike 
nivåene og eventuelt gjøre justeringer. Dette bør gjøres gjennom i 
samarbeid med brukere, helsepersonell og eksperter.

Gjennom flere samskapende workshops kan man begynne 
å utvikle verdiforslag som skaper den tilsiktede verdien for 
hvert nivå. Ved å involvere viktige og riktige personer fra ulike 
interessenter i innovasjonsprosessen, skapes en gjensidige 
forpliktelse til å bidra og felles eierskap til den nye løsningen. 
Det bør også settes av nok tid og ressurser til å designe gode 
implementeringsprosesser for de ansatte som skal ta de nye 
tjenestene i bruk fra Trondheim kommune og St.Olavs hospital.

Når ulike verdiforslag er definert, bør interessentene igjen 
involveres for å sette opp et veikart med hvilke konkrete steg 
de ulike organisasjonene bør ta innen ulike dimensjoner, som 
tilegnelse av kunnskap, hvem de burde inngå samarbeid med 
osv., for å nå det foreslåtte målet. Ved kollektiv enighet om en 
idéell fremtidig barseltjeneste (målet), bør veien til til målet deles 
opp i inkrementelle delmål som implementeres over tid. Dette 
gir organisasjonene tid til å tilpasse seg, sikrer at det har nok 
kapasitet så det ikke går på bekostning av brukernes helse og 
behandling.

Idébank

Noen av idéene som dukket opp under bearbeidingen av 
innsikten er som følger:
• Klara-klok for barselmødre
• Holdningsendrende kampanjer for å senke prestasjonen 

rundt foreldrerollen
• Barselmentor- Tjeneste med frivillige folk som har fått 

opplæring og erfaring som kvinner kan ha samtaler med
• Mottar aktuell informasjon basert på helsehistorikk og tema 

en selv ønsker å vite mer om (pinterest lignende)

VÅR ANBEFALING
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REFLEKSJON

Dette prosjektet har vært en stor læringsprosess. Vi har gitt oss 
selv muligheten til å bygge en designprosess med fokus på 
tjenestedesign. Vi har testet ut mange ulike metoder, og utforsket 
hva som kan fungere og hva som ikke fungerer like godt. Ved 
å bruke prosjektet som et utforskningsprosjekt har vi gitt oss 
selv mulighet til å prøve og feile, noe som har gitt veldig nyttige 
erfaringer. Spesielt med tanke på at dette har vært et prosjekt 
som i realiteten har mange involverte parter som gjør det hele 
komplekst. Den massive innsikts- og defineringsfasem har nok 
gått utover konseptutviklingen, og gjorde at vi ikke kom like langt 
som vi hadde håpet på.

En utfordring som går igjen i prosjekter innen helse er at ting 
tar lang tid fordi det må tas hensyn til personvern, sikkerhet og 
sensitiv informasjon i tillegg til byråkrati. I utgangspunktet hadde 
vi basert oss på god kontakt med St. Olavs Hospital i form av 
et samarbeid slik at vi kunne hatt nødvendig tilgang til brukere, 
kunne drive observasjon og få eksperthjelp fra helsepersonell. 
På grunn av blant annet tidsperspektiv ble dette imidlertid ikke 
realiteten, og prosjektet måtte derfor ta en litt annen vinkling. I 
en periode gikk dermed fremgangen saktere enn ønskelig. For 
oppgavens del tenker vi i ettertid at denne vinklingen var verdifull 
fordi det var utrolig mye informasjon å skaffe gjennom egne kilder 
og internett. På en annen side ville det vært hensiktsmessig med 
St. Olavs Hospital som direkte kontakt med tanke på oppgavens 
bakgrunn og bedre forankring i virkeligheten. Tross dette, fikk vi 
god veiledning for hvordan det kunne løses, og føler vi fikk gjort 
det beste ut av situasjonen.

REFLEKSJON

Noe av det som har gitt oss mest med prosjektet har vært å 
involvere brukere underveis i prosessen, gjennom eget nettverk 
og samlet informasjon som allerede finnes på nett. Denne 
informasjonen ble grunnlaget for den samskapende workshopen 
med brukere og helsepersonell. Vi har virkelig fått oppleve nytten 
av å ta med interessenter inn i designprosessen, og verdien av å 
designe med fremfor å designe for. Det hadde vært ideelt å fått 
til flere workshoper av denne typen, for å komme opp med et 
verdiforslag og tjenestekonsept, kjørt tester og iterasjoner.

Til slutt synes vi det er viktig å si at tema for prosjektet har vært 
veldig interessant, og vi har tilegnet oss mye kunnskap. Det 
har vært et morsomt prosjekt å jobbe med fordi det er høyt på 
dagsorden i media, utgjør en reell utfordring og eksisterer et stort 
engasjement. I våre øyne er barselkvinnene og deres partnere 
ekte hverdagshelter!
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APPENDIKS 1
Innledende kartlegging
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APPENDIKS 2
Avisartikler



117116

APPENDIKS 3
Notater til “Sigrid blir mamma”



119118

APPENDIKS 5
Intervjuguide Helsepersonell

APPENDIKS 4
Intervjuguide Brukere

Hvem? 
Helsepersonell som er involvert i barseltiden, fra rett etter 
fødsel til ca 2 uker. Jordmødre, helsesøster, lege(gynekolog, 
barnelege). 3-4 stk
Utgangspunkt i friske kvinner  med friske barn? 

Hva ønsker vi å finne ut?
Ønsker å se på barseltiden, fra rett etter fødsel til ca 2 uker, 
for hva som foregår, hva den består av og hvordan denne 
oppleves. 
Kartlegge ønsker og behov til nybakte foreldre, hva trenger de i 
tiden rett etter fødsel? 
Hvilke behov må dekkes for at en tidlig hjemreise skal kunne 
skje? 
Hva slags utfordringer møter man på i barseltiden? Kvinne 
som har født, familie/partner, helsepersonell? 
Hva slags informasjon og støtte/hjelp trenger man? 

Forslag til spørsmål:

• Kan du fortelle litt om hvordan barseloppfølgingen 
foregår      der du jobber (studerer)? 

• Hvem jobber der? Hva slags helsepersonell er man i 
kontakt med? 

• Hvordan blir nybakte foreldre fulgt opp? På sykehuset? 
(Barselavdeling). I hjemmet?

• Hvem er det som følger opp, og når? 
• Hvordan oppleves dagens tjeneste?
         For helsepersonell?
         For foreldre?
• Hvilke behov har nybakte foreldre? 
• Hva trenger de mest hjelp til i barseltiden? 

• Hva spør de mest om/lurer på? 
• Hvilke utfordringer møter de i barseltiden? 
        Fysisk?
        Mentalt?
• Hva slags informasjon og oppfølging trenger man etter 

fødsel?
• Hvor finner man denne informasjonen? 
• Tidlig hjemreise etter fødsel, hva er dine tanker om det? 

Hva tenker du er de største utfordringene? 
• Hva må til for at dette skal være aktuelt? 
• Kvinners behov og utfordringer spesielt i forbindelse med 

tidlig hjemsendelse etter fødsel?

Hvem? 
• Mødre som som har født innen ett års tid (5-7 stk)
Hva ønsker vi å finne ut?
• Kartlegge mor sin situasjon (bosituasjon, tilgang til 

sykehus, samboer/aleneboer, førstegangsfødende, tilgang 
på ressurser/ familie eller venner i byen til å hjelpe)

• Hvordan foregikk barseloppfølgingen? Hvem møtte de, 
hvordan kommuniserte de? Hvordan opplevdes det?

• Sammenheng mellom svangerskap, fødsel og barsel 
oppfølging?

• Opplevelse av å komme hjem etter fødsel (hva lurer 
man på, hvordan føles det, føles det som en stor 
overgang? informasjon om hva man må følge med på av 
risikofaktorer)

• Hva slags informasjon trenger de?

Hvem? 
• Partnere som har fått barn innen ett års tid
• Hva ønsker vi å finne ut?
• Kartlegge partnere sin situasjon ()

Introduksjon
Ikke-sensitivt intervju for å kartlegge, hvem man møter 
av interessenter, hva man får av informasjon og hvordan 
brukerreisen til gravide kvinner ser ut. Vi kommer ikke til å be 
deg om å dele noe du synes er ukomfortabelt å snakke om. 
Dersom du får et spørsmål du ikke ønsker å svare på, går vi 
videre til neste. 

Småbarnsmor: 
• Hvor gammelt er barnet ditt?
• Hvor lenge var du på sykehuset etter fødselen?
• Det er en diskusjonen nå om tidlig hjemsending, hva 

tenker du om det?

Gravid:
• Hvor langt i graviditeten er du kommet? 
• Hvordan holder du styr på tiden?

Tema 1: Interessenter
• Hvis du tenker tilbake til da du fant ut at du var gravid, 

hvilke helsepersonell har du vært i kontakt med frem til 
nå/fødsel?

• Vet du hvem du kommer til å møte videre under fødsel og 
i barselperioden/hvem var du i kontakt med?

• Var det noe du skulle ønske var annerledes i forhold til 
hvem du møtte?

Tema 2: Informasjon
• I hvilken grad har du fått svar på det du har lurt på så 

langt/fikk du svar på?
• Hvilken av de tre “fasene” har du flest spørsmål om: 

graviditet, fødsel eller barsel?
• Hvilke informasjonskilder har du brukt så langt?
• Hva slags informasjon får du fra helsepersonell, og hva 

må du finne ut selv?

Tema 3: Brukerreise
Hvis vi sammen skal sette opp brukerreisen man går gjennom 
som gravid.
• Hvilke steg tenker du bør være med? 
• Hvem møter du når?
• Hvilken informasjon får man av hvem?

Avslutning
• Er det noe annet du tenker på som vi ikke har spurt om? 

Tidlig hjemreise?
Tusen takk for at du tok deg tid til dette!
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APPENDIKS 6
Brukererfaringer med 
barselomsorgen i 2017 St. Olavs
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APPENDIKS 7
Funn fra innsikt

• Det som fremstilles i media - 
ensidig?

• Det fødes færre noe som fører til 
store økonomisk utfordring

• Tilgang til jordmor for de som reiser 
tidlig hjem er ikke på plass

• For få jordmødre- overbelastning
• Ledelsen tar avgjørelser uten å 

konsultere med helsepersonell og 
brukere

• Tiltak er satt i gang, men rushet 
eller ikke helt gjennomtenkt

• Perioden etter hjemreise er ikke 
sikret godt nok

• Tilbudet er ikke i tråd med 
rettningslinjer 

Media Dokumentar

• Innblikk dagens situasjon
• Påprekt det som ikke fungerer
• Substitutt til kontakten vi skulle hatt 

med St.Olavs. Stor, offentlig debatt 
som har blitt rettet mye søkelys mot 
i media 

• Uttalelser fra ulike helsepersonell 
og brukere

• Pågående debatt med svar og 
kommentarer i senere aviser

• Begrenset hvilke situasjoner man 
får innsikt i

• Viste lite fra barseltiden- hvilke 
utfordringer man møter der

• Stor variasjon i livssituasjon- alder, 
hvor lenge man har prøvd å få barn, 
økonomisk situasjon, nettverk eller 
familie rundt seg, nasjonalitet

• “Smerten var veldig vanskelig å 
forklare, jeg trodde ikke jeg skulle 
klare det”

• “Første gang han skrek var veldig 
følsomt for meg, vi gråt sammen 
alle tre”

• Mor “Tenker at nå er vi ferdig, men 
det er nå det egentlig starter”

• Stell av unge: “Føler meg så 
førstegangsfødende igjen”

• Innblikk i ulike familiesituasjoner
• Forståelse for følelser, utfordringer, 

hva kroppen har gått gjennom. 
Fødselen er aldri lik

• “Det skal bli godt å komme hjem, 
starte livet og komme seg videre”

• “Smerten gir utrolig stor 
mestringsfølelse etterpå!”

• “Helt utrolig når hun kom ut, vil bare 
passe på at hun har det fint”

• “Det å bli mamma og pappa er helt 
ubeskrivelig!”

• “Sykt kult at dette er min unge!”
• “Jeg klarte det igjen! ikke rart man 

gjør det”
• “Det kommer nok til å bli krevende 

med en liten apekatt fra før”
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• Mødre er mye trøtt og sliten
• Ulik informasjon fra helsepersonale
• Veldig mange ulike meninger
• Stoler blindt på erfaring
• Kvinnene er muligens ikke helt 

bevisst på hva de deler offentlig?
• Risikerer å skaffe seg informasjon 

som kan være feilaktig
• Baserer seg på informasjon fra 

andre, kan være skummelt når 
behovene er veldig individuelle

• Innsikt i hva mødre lurer på og 
stiller spørsmål om og hva som er 
utfordringer med fokus på barseltid

• Stoler på erfaring mer enn 
helsepersonale?

• Betryggende å høre erfaringer og at 
andre er i samme situasjon

• Innblikk i hva slags spørsmål som 
er ofte stilt

Blogg/forum

Ekspertintervju

• Mange er ikke forberedt på tiden 
etter fødsel

• Mange tenker på amming som 
lettere enn det er. Uforberedt på at 
det er en jobb, melkeproduksjon 
ikke igang i starten

• Oppfølging kommer an på hvor “på 
hugget” mor er

• Ammefrekvensen har gått ned
• Barseltiden: vanlig å føle seg 

nedstemt, bør søke hjelp i tide
• Kan være underbemannet på 

avdelingen
• Førstegangsfødende krever mer tid/ 

oppfølging
• Hjemmebesøk kan oppleves som 

kontrollopplegg
• Mest mentale utfordringer

• Ved senket liggetid bør det være 
en forsvarlig barselomsorg i 
kommunen- særlig jordmødre

• Ammespesialist kommer til 
avdelinga, prater og veileder

• Fellesarrangementer har en positiv 
innvirkning

• Får en boost rett etter en har født 
(adrenalin), tungt etter et par dager

• Mer info i tiden før fødsel- 
forberede på det som kommer. 
Kvinner ikke like mottakelig for 
informasjon rett etter fødsel

• Trygghet, evne til å ernære barn, 
mestring og ivaretakelse

• Sosialt nettverk i nærheten er 
betryggende

• Mødre henter informasjon fra 
bloggere, sosiale nettverk, 
helsestasjon og jordmødre. 
Anbefaler helsedirektoratets 
hjemmesider

• Tidlig hjemreise positivt for de som 
har partner/ nettverk og klarer å 
ernære barnet + kommunen tilbyr 
tidlig hjemmebesøk

• “De fleste ønsker å reise hjem fordi 
alle andre gjør det. Sikkert tøffere 
på universitetssykehusene”

• Gode rutiner, fødselssamtaler og 
utreisesamtaler er viktig
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• Ikke tid til å søke NSD
• Forberedet på å få tilgang på 

brukere fra St.Olavs gjennom 
prosjekt der man ikke trengte å 
søke NSD, det fikk vi ikke.

• Sensitive opplysninger- begrenset 
hvor mye vi snakket om følelser / 
opplevelser

• Begrenset hvem vi kunne snakke 
med av brukere

• Fint for å kartlegge brukerreise
• Inntrykk av at opplevelsene er 

veldig forskjellige. Helt ulike behov
• Innblikk i hvem man møter når, 

informasjon de får og brukerresie
• Litt om tidlig hjemreise
• Kartlegge hva som skjer etter 

fødsel- steg

Brukerintervju
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APPENDIKS 8
Mapping av brukerreise
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APPENDIKS 9
Customer Profiles
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APPENDIKS 10
Samskapende workshop



135134

APPENDIKS 11
Insights og design challenges
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APPENDIKS 12
Definering og resultat - verdi
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APPENDIKS 13
Definering og resultat - verdi


