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Utviklingsstrategi for jordmortjenesten
Tjenestekvalitet og kapasitet
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Forord

I St.prp. nr. 1 (2007-2008) ble det gitt en redegjørelse om behovet for å styrke
jordmortjenesten og for omstillinger innen fødselsomsorgen.1 På denne bakgrunn la
Regjeringen fram St. meld. nr. 12 (2008 – 2009) En gledelig begivenhet. Om en
sammenhengende svangerskaps- fødsels- og barselomsorg.2 3 Stortingsmeldingen
vektlegger brukermedvirkning, bedre organisering av tjenestene og bedre utnyttelse av
ressurser og personell for å oppnå en helhetlig tjeneste. Tjenesten skal skape helhetlige
forløp både for friske og syke gravide, fødende og barselkvinner.
Regjeringen ønsker en bedre tilgjengelighet til jordmortjenesten, slik at brukerne kan velge
jordmor. Dette er også i tråd med brukernes ønsker. Den lokale jordmortjenesten skal bli
mer tilgjengelig og tilbudet til kvinnen både før, under og etter fødselen skal være preget av
kontinuitet uavhengig av om det er kommune eller foretak som har ansvaret. Det påpekes at
jordmortjenesten i kommunene er ujevnt fordelt og dekningen av jordmødre ikke er
tilfredsstillende. Stortinget har sluttet seg til at jordmortjenesten fortsatt skal være et
kommunalt ansvar. Når det gjelder følgetjeneste for kvinner med lang vei til fødested har
Stortinget besluttet at ansvaret legges til de regionale helseforetakene.
I forbindelse med Stortingets behandling av stortingsmeldingen ble det fattet følgende
anmodningsvedtak i mai 2009:
Stortinget ber Regjeringen om å fremme forslag til tiltak for å styrke jordmortjenesten både
med hensyn til kapasitet og kvalitet, og at dette forelegges Stortinget i egnet form.
Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i denne rapporten
utredet forslag til tiltak for å styrke jordmortjenesten både med hensyn til kapasitet og
kvalitet. Helse- og omsorgsdepartementet vil deretter vurdere mulige tiltak og tar sikte på en
nærmere omtale i statsbudsjettet for 2011. Helsedirektoratet mener oppfølgning av forslag til
styrking av jordmortjenesten må sees i sammenheng med andre prosesser og oppdrag
knyttet til helhetlig tjeneste, herunder kvalitetsarbeid og retningslinjeoppdatering på området
svangerskap, fødsel og barselomsorg.
Helsedirektoratets har i tillegg en rekke oppfølgningsoppdrag i forbindelse med St. meld. nr.
12 (2008-2009). Oppdragene knyttet til en helhetlig svangerskaps- fødsels- og barselomsorg
er et av satsningsområdene til Helsedirektoratet.

Oslo, mai 2010
Bjørn Inge Larsen
Helsedirektør
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1 Helsedirektoratets anbefalinger

Helsedirektoratet har i denne rapporten fremmet forslag om tiltak for å styrke
jordmortjenesten både med hensyn til kapasitet og kvalitet. Utvikling og kvalitetsforbedring
av en samlet jordmortjeneste er ensbetydende med kapasitetsøkning. Marginale ressurser
er et dårlig utgangspunkt for forbedring av kvalitet. Den politiske satsningen som er varslet
spesielt innen barselomsorgen og jordmortjenesten i kommunene er hilst velkommen av
fagpersoner, brukerorganisasjoner og Nasjonalt råd for fødselsomsorg.
Kapasitetsøkning vil bedre rekrutteringen, øke nødvendig kompetanse, styrke fagmiljøet og
gi uttelling for brukerne av tjenestene. Direktoratet vil bort fra dagens ordning i
kommunehelsetjenesten hvor majoriteten av jordmødrene jobber alene i små
deltidsstillinger. En generell styrking jordmortjenesten vil innebære samling av
tjenestetilbudet i et geografisk område. Regelen bør være at ingen jordmor alene utgjør en
jordmortjeneste. Samlokalisering kan være i jordmorsenter, sentralt plassert helsestasjon,
helsesenter, helseforetak, fødestue, lokal- eller distriktsmedisinsk senter.
Helsedirektoratet foreslår tiltak som vil gi et mer helhetlig tilbud gjennom en dreiing av
utviklingen slik at ressursveksten først og fremst kommer i kommunal sektor.
Helsedirektoratet foreslår følgende
1.

Koordinerte jordmortjenester i kommune- og spesialisthelsetjenesten

På bakgrunn av intensjonene i samhandlingsreformen er det behov for en overgripende og
koordinert organisering, oppgave- og funksjonsfordeling. Hovedoppgaven er å gi et helhetlig
tjenestetilbud til brukerne og fleksibel bruk av jordmortjenesten.
2.

Fagutviklingsjordmor

Forskning, kompetanseheving og tjenesteutvikling skal bidra til helhet og tverrfaglighet.
Begge tjenestenivåer har lovpålagt ansvar for å medvirke og legge til rette for videre- og
etterutdanning og for å holde faglige kvalifikasjoner ved like. Fagutviklingsjordmødre er
ansvarlig for opplæring av nyansatte, studenter, forskning, utvikling og implementering av
prosedyrer, rutiner og kvalitetsutvikling.
3.

Moderne distriktsjordmor - ambulant og kjentjordmor ordning

Ambulant jordmortjeneste tilsvarer dagens ordning med følgetjeneste med døgnberedskap. I
tillegg tilbys svangerskaps- og barselsomsorg. Ambulant jordmortjeneste er en
beredskapsløsning og vil dekke behovene for jordmor der det er lengre vei til fødeinstitusjon.
Det kan også være en del av tilbudet i tilknytning til frittstående fødestuer i distriktet.
Kjentjordmor - tjeneste representerer noe nytt. Denne modellen kan forankres i
kommunehelsetjenesten. Kjentjordmor - tjeneste består av en gruppe jordmødre som
sammen yter tjeneste til kvinner i forbindelse med helhetlig oppfølging i svangerskap, fødsel
og barseltid. Jordmødrene følger kvinnen gjennom hele forløpet også under fødselen.
Begge ordningene gir kontinuitet i oppfølgingen og medfører en styrking av
barseloppfølgingen utenfor institusjon.
4.

Nybegynnerstillinger

For nyutdannede jordmødre er det behov for å opprette egne nybegynnerstillinger som hele
årsverk for å sikre at alle nyutdannede jordmødrene kommer ut i tjeneste etter endt
utdanning. Verdifull kompetanse og læring går ellers tapt. Mange vil vegre seg for å begynne
på en fødeavdeling etter en viss tid. Nybegynnerstillinger for nyutdannede jordmødre bidrar
til kvalitetssikring av fremtidig jordmortjeneste og innfri stortingsvedtakene om sammenheng
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mellom tjenestenivåene. En implementering av en ny modell for helhetlig jordmortjeneste
med ambulant og kjent jordmorordning også i utdanningen og blant nyutdannede jordmødre
er et sentralt forslag for å styrke jordmortjenesten.
5. Kompetanseløft
Det er behov for en kvalitetsmessig heving og styrking av kunnskapsbaserte
jordmortjenester. Helsedirektoratet anbefaler et kompetanseløft med fokus på kvalitetsarbeid
i forbindelse med tilrettelegging av helhetlige tjenester. Fagutviklingen kan knyttes til
implementering av faglige krav til fødeavdelinger og helhetlige jordmortjenester, utvikling av
kvalitetsindikatorer og system for oppfølging av disse.
6. Lov og forskrift
Stortinget har sluttet seg til en styrking av barselomsorgen som ledd i en differensierte
svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg som et samarbeid mellom kommunene og
helseforetakene. På denne bakgrunn er det nødvendig å sikre befolkningen rett til
jordmortjenester og krav til organisering og tilbud gjennom tydeligere regulering i lov og
forskrift. Rett til nødvendig helsehjelp omfatter rett til nødvendige helsetjenester, herunder
forebyggende og helsefremmende tjenester. En tydeligere lovforankring i lov og forskrift vil
styrke jordmortjenesten både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
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2 Innledning

I St.prp. nr. 1 (2007-2008) ble det gitt en redegjørelse om behovet for å styrke
jordmortjenesten og nødvendigheten av omstillinger innen fødselsomsorgen.4 På denne
bakgrunn la Regjeringen i St. meld. nr. 12 (2008 – 2009) En gledelig begivenhet, og i Innst.
S. nr. 240 (2008 - 2009) fram en melding om en sammenhengende svangerskaps-, fødselsog barselomsorg.5 6 Regjeringen vektlegger brukermedvirkning, bedre organisering av
tjenesten og en bedre utnyttelse av ressurser og personell for å oppnå en helhetlig tjeneste.
Hele tjenesten skal sees i sammenheng slik at det skapes helhetlige forløp både for friske
og syke gravide, fødende og barselkvinner.
Det er ønskelig at den lokale jordmortjenesten skal bli mer tilgjengelig og tilbudet til kvinnen
både før, under og etter fødselen skal være preget av kontinuitet uavhengig av om det er
kommune eller foretak som har ansvaret. Det påpekes at jordmortjenesten i kommunene er
ujevnt fordelt og dekningen av jordmødre ikke er tilfredsstillende.
Regjeringen ønsker en bedre tilgjengelighet til jordmortjenesten, slik at brukerne kan velge
jordmor. Dette er i tråd med brukernes ønsker. Stortinget har sluttet seg til at
jordmortjenesten fortsatt skal være et kommunalt ansvar. Når det gjelder følgetjeneste for
kvinner med lang vei til fødested har Stortinget også sluttet seg til at ansvaret legges til de
regionale helseforetakene for å sikre en best mulig helhet i tjenesten for brukerne og skape
trygghet for gravide. Helhetlig ansvar og organisering skal ivareta kapasitet, kvalitet,
kontinuitet, trygghet og en samlet ressursutnyttelse. Gode samhandlingstiltak skal bidra til
dette. Det innebærer at regionale helseforetak og kommuner sammen har et ansvar for
helheten.
I forbindelse med Stortingets behandling av meldingen ble gjort følgende anmodningsvedtak
i mai 2009:
Stortinget ber Regjeringen om å fremme forslag til tiltak for å styrke jordmortjenesten både
med hensyn til kapasitet og kvalitet, og at dette forelegges Stortinget i egnet form.
Helse- og omsorgsdepartementet har bedt direktoratet utrede forslag til tiltak for å styrke
jordmortjenesten både med hensyn til kapasitet og kvalitet. Helse- og
omsorgsdepartementet vil deretter vurdere mulige tiltak og tar sikte på en nærmere omtale i
statsbudsjettet for 2011.
Helsedirektoratet oppfatter at en god jordmortjeneste i kommunene, sammen med andre
tiltak, skal bidra til
•
•
•
•
•

En helhetlig svangerskapsomsorg
Et trygt fødetilbud
Et familievennlig barseltilbud
Kvalitet i alle ledd
Et bredt brukerperspektiv

Stortingsmeldingen og innstillingen problematiserer den todelte forankringen av
jordmortjenesten, der jordmødre i kommunene driver svangerskapsomsorg og jordmødre i
spesialisthelsetjenesten bistår ved fødsler og har ansvar for kvinner på barselavdeling,
4
5

St.prp. nr. 1 (2007-2008)
St.meld. nr. 12 (2008-2009), En gledelig begivenhet. – om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg
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fødestuer og pasienthotell. En ny organiseringsmodell skal føre til helhet og kontinuitet i
tjenesten og færre personer involvert i det enkelte forløp.
Manglende valgfrihet for gravide når det kommer til om de vil gå til kontroller hos lege
og/eller jordmor fremheves. Denne valgmuligheten er ikke reell når det er for få
jordmorstillinger og for små stillingsbrøker. I Stortingsmeldingen står det:
Kommunene har i dag begrensede økonomiske insentiver for å styrke jordmortjenesten
sammenliknet med å la fastlegen utføre all svangerskapsomsorg. Kommunenes utgifter til
svangerskapsomsorg utført av fastlegene dekkes gjennom per capita tilskuddet, og det
økonomisk gunstigste for kommunen er derfor å la fastlegene utføre
svangerskapskontrollene i sin private praksis.
Direktoratet mener at en bærekraftig kommunejordmortjeneste er nødvendig i hele landet.
Det gjelder både i områder med lang reisevei til fødeinstitusjon, større byer og i regioner
hvor strukturen for fødetilbudet endres. En god jordmortjeneste er en nødvendig del av
tjenestetilbudet til innbyggerne i kommunene. En god jordmortjeneste vil bidra til gode
tjenester i møte med komplekse utfordringer herunder brukere med sammensatte
tjenestebehov. En god jordmortjeneste er en avgjørende del av tjenestetilbudet i
kommunene for å yte grunnleggende tjenester som også er forebyggende og
helsefremmende.
Jordmødre er ansatt både i foretak og i kommunene. Med jordmortjeneste menes primært
den lokale jordmortjenesten i kommunen, også kalt kommunejordmor eller
kommunejordmortjeneste. Samlet jordmortjeneste omfatter jordmødre ansatt på begge
tjenestenivåer, både i spesialist- og kommunehelsetjeneste. For å oppnå en effektiv og
rasjonell bruk av jordmorressursene er det nødvendig å vurdere begge tjenestenivåer
samlet. Den største utfordringen er å legge til rette for helhetlige forløp for kvinnene og
deres partnere på tvers av kommune- og spesialisthelsetjenesten, uavhengig av ulike
rammer og finansiering. Rapporten beskriver jordmødrenes arbeid og oppgaver på begge
tjenestenivåer, men med hovedvekt på kommunehelsetjenesten.
Helsedirektoratet har fulgt tjenesteutviklingen siden 2002 i forbindelse med oppfølgingen av
St.meld. nr. 43 (1999-2000) Om akuttmedisinsk beredskap. Det er gjennomført kartlegging
både av jordmortjenesten, følgetjenesten og brukertilfredshet i svangerskapsomsorgen. Det
er utarbeidet retningslinjer for svangerskapsomsorgen og rapporter om elektronisk helsekort
for gravide. Nasjonal råd for fødselsomsorg har vært en viktig premissleverandør og bidratt
til planlegging av tjenestetilbudet til gravide, fødende og barselkvinner i samme periode.
Direktoratet fulgte forarbeidet til stortingsmeldingen og deltok på dialogseminar arrangert av
Helse – og omsorgsdepartementet. Direktoratet deltok også på konferansen: ”Svangerskap,
fødsel og barsel - kvalitet i omsorgen” i mai 2008.
Direktoratet har hatt møter med Den norske jordmorforening og Norsk Sykepleierforbund
ved Jordmorforbundet. De to organisasjonene og direktoratet har også sammen arrangert et
arbeidsseminar for å få oversikt over organisering og innhold i tjenesten i noen utvalgte
kommuner og foretak. Internt i direktoratet har flere avdelinger og divisjoner bidratt inn i
arbeidet med rapporten.
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3 Regelverk og myndighetskrav

Jordmortjenesten i kommunen har vært en lovpålagt skal - tjeneste fra 1995. 7 Rundskrivet
som fulgte lovendringen påpekte at implementeringen skulle ”skje gradvis fordi kommunene
trenger tid til praktisk tilrettelegging”.8 Formålet med å innføre jordmortjeneste i kommunen
som en skal - tjeneste var å styrke svangerskapsomsorgen i kommunehelsetjenesten samt
sikre en geografisk jevnere fordeling av jordmødre.
Det følger av kommunehelsetjenesteloven at det skal foregå systematisk planlegging,
organisering og tilrettelegging av tjenestetilbudet i kommunen. På landsbasis får verken
antall gravide eller nyfødte i kommunen innvirkning på jordmorårsverk i kommunen. 9
10
Omfanget av jordmortjenesten synes å være variabelt, ustabilt og tilfeldig fordelt. Et
begrenset antall kommuner og foretak planlegger tilbudet til målgruppen sammen, det er
særlig kommuner med fødestue og følgetjeneste. Stortinget har imidlertid besluttet at de
regionale foretakene og kommunene skal utarbeide regionale planer høsten 2010.
Manglende oppnåelse av formålet med loven medfører ikke ”jordmorgaranti” for kvinner som
ønsker jordmor. Loven var tiltenkt rollen som et virkemiddel for helhetlig omsorg i
svangerskapet, under fødselen og i barseltiden.
3.1

Kommunehelsetjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven
Kommunene har ansvaret for primærhelsetjenestene og helseforetakene har ansvar for de
spesialiserte helsetjenestene. Kommunene og helseforetakene har et ansvar for at de
helsetjenester som tilbys er forsvarlige og av god kvalitet. Kommunehelsetjenesteloven § 63 uttrykker kommunenes ansvar for faglig forsvarlighet. For spesialisthelsetjenesten kommer
forsvarlighetskravet til uttrykk i spesialisthelsetjenesteloven § 2-3. Forsvarlighetskravet er
indirekte regulert gjennom bestemmelsen om at Statens helsetilsyn kan gi pålegg om
endring av forhold som kan ha skadelige følger for pasienter eller andre. I tillegg skal all
virksomhet som yter helsehjelp organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde
sine lovpålagte plikter, jf helsepersonelloven § 16. Spesialisthelsetjenesten skal sørge for at
personer
med fast
bopel
eller
oppholdssted
innen
helseregionen
tilbys
spesialisthelsetjeneste gjennom de regionale helseforetakene.
Landets kommuner skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig
oppholder seg i kommunen. Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse,
trivsel, gode sosiale forhold og godt miljø. Kommunen skal også prøve å forebygge og
behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva
den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og
folkehelsen, jf kommunehelsetjenesteloven § 1-2. Kommunen skal ved sin helsetjeneste
blant annet fremme helse, forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte og yte pleie og
omsorg.
Kommunen skal sørge for å ha nødvendig personell for de oppgavene kommunens
helsetjeneste skal utføre, jf kommunehelsetjenesteloven § 1-3, og fordele arbeidet
hensiktsmessig mellom dem. Hvordan kommunen velger å organisere og gjennomføre
tjenestene, er kommunens ansvar, valg og prioritering.

7
8
9

Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) § 1-3 annet ledd

Sosial- og helsedepartementet: Endringer i lov om helsetjenesten i kommunene. Rundskriv I-14/95 av 21. april 1995
http://www.ssb.no/helsetjko/tab-2009-06-24-07.html
http://www.ssb.no/helsetjko/tab-2009-06-24-08.html
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3.2

Helsestasjons- og skolehelsetjenesteforskriften
Svangerskapsomsorgen er en del av kommunenes forebyggende og helsefremmende
arbeid. Gjennom Forskrift om helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og
skolehelsetjenesten fastsettes det at tilbudet i forhold til målgruppene skal omfatte
helseundersøkelser,
både
somatisk
og
psykisk-,
rådgiving,
veiledning
og
opplysningsvirksomhet også rettet mot gravide. Det er en egen bestemmelse i forskriften
som skal sikre det tverrfaglige arbeidet. Det skal være rutiner for samarbeid med
helsepersonell og sektorene som har oppgaver knyttet til tjenesten. Tilbudet i tilknytning til
helsestasjonen skal tilpasses brukernes individuelle behov og styrke kvinnens integritet og
mestring. Det er frivillig for gravide å benytte tilbudet.
I forskriftens paragraf § 2-1. heter det: ”Kommunen skal tilby helsestasjons- og
skolehelsetjeneste til barn og ungdom 0 - 20 år og tilby gravide å gå til svangerskapskontroll
i tilknytning til helsestasjon”. 11 Kommunen skal videre dekke alle utgifter til helsestasjons- og
skolehelsetjenesten.
I § 2-3 i forskriften om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid heter det
”Helsestasjonen skal tilby opplysningsvirksomhet og samlivs- og foreldreveiledning til
gravide og det kan tilbys fødsel – og foreldreforberedende kurs for å styrke foreldrenes
kunnskaper og trygghet om graviditet, fødsel og barseltid”.
I henhold til forskriften skal tilbudet omfatte rådgivning med oppfølging og henvisning ved
behov. Dette kan omfatte henvisning til helsetjenesten i kommunen og/eller
spesialisthelsetjenesten. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal videre ha rutiner for
samarbeid med fastlegene, med andre kommunale tjenester, med tannhelse -tjenesten, med
fylkeskommunen og med spesialisthelsetjenesten.
Forkriften gir ikke føringer i forhold til omfang av tjenestetilbudet med tanke på ressursbruk
eller normering. Forskriften sier imidlertid noe om oppgaver som helsestasjonsvirksomheten
skal løse, for eksempel vaksinasjoner.
Forskriften omfatter rutiner for samarbeid med andre instanser, men en plassering av et
totalansvar for det helhetlige tilbudet er fraværende. Veilederen til forskriften stiller krav om
at tjenesten skal etablere et system for internkontroll og sørge for at virksomheten og
tjenesten planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med god praksis og krav fastsatt i
lov eller forskrift.12 For å kunne oppfylle dette kravet er det behov for å organisere tjenesten
slik at det er avsatt tilstrekkelig tid til faglig og administrativ ledelse og styring.
Helsestasjonen skal tilby opplysningsvirksomhet i form av kurs og veiledning. I KOSTRA er
det registrert at 8118 gravide av om lag totalt 60 000 som i 2008 som har deltatt på kurs. Når
det gjelder vaksinering er det en god effekt av forskriften, oppslutningen om
vaksinasjonsprogrammet er så godt som 100 %. Hva som gjør at tjenesteutøvere prioriterer
den ene aktiviteten fremfor det andre er usikkert.
En bredere og tydeligere lovforankret definisjon av innholdet og omfanget av tjenesten i
forhold til gravide og barselkvinner er ønskelig.

3.3

Internkontrollforskriften
Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten har som formål å bidra til faglig
forsvarlige tjenester, og er et verktøy som skal sikre at daglige arbeidsoppgaver blir utført,
styrt og forbedret i henhold til lovens krav.13 Dette er særlig viktig på områder der svikt kan
få alvorlige følger. Det betyr at svangerskapsomsorgen, fødsels- og barselhjelpen er felt som
på en særlig måte omfattes av denne forskriften.
11

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20030403-0450.html
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Veileder til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. IS-1115.
Helsedirektoratet 2005
Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
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Kommunens helsetjeneste omfatter den tjeneste som drives av kommunen eller etter avtale
med kommunen. I følge kommunehelsetjenesteloven kan kommunen organisere disse
tjenestene ved å ansette personell i kommunale stillinger eller ved å inngå avtaler med
personell om privat helsevirksomhet. Internkontroll skal omfatte kommuneadministrasjonens
styring og ledelse av helsetjenesten, herunder kommuneadministrasjonens og
kommunelegens arbeid med blant annet miljørettet helsevern og smittevern. I tillegg skal det
være internkontroll på de områdene der kommunen yter helsetjenester, som ved
helsestasjon, i skolehelsetjenesten og i jordmortjenesten.
Internkontrollforskriften § 4, litra f, presiserer at kommunen må ”skaffe oversikt der i
virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav”. For
en nærmere beskrivelse av innhold og omfang av forskriften henvises det til en egen
veileder.14 Denne veilederen påpeker grunnleggende elementer som må være på plass for
at virksomheten skal ha tilstrekkelig internkontroll.
Helsetilsynet har gjennomført flere tilsyn ved fødeinstitusjoner. Helsetilsynet har aldri
gjennomført tilsyn med svangerskapsomsorgen. Barselomsorgen i Sør – Rogaland har hatt
tilsyn i 2009 og det planlegges ytterligere tilsyn med både fødsels- og barselomsorgen i
2010.15
Disse systemrevisjonene har påpekt svakheter og et betydelig forbedringspotensial ved
enkelte fødeenheter i forhold til blant annet bemanningssituasjon, vaktberedskap, faglig
kompetanse og samtidighetskonflikter. Helsetilsynet har påpekt at forsvarlig overvåking av
fødende er omfattende og krever godt samarbeid mellom lege og jordmor.16 På flere
områder er det avdekket uklare retningslinjer og uklar kommunikasjon mellom lege og
jordmor.
3.4

Helsepersonelloven
Helsepersonell, herunder jordmødre, har i henhold til helsepersonelloven et selvstendig
ansvar for faglig forsvarlig yrkesutøvelse. Jordmødre skal utføre sitt arbeid i samsvar med
de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra deres
kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig, jf helsepersonelloven § 4.
Plikten til faglig forsvarlig yrkesutøvelse må sees i sammenheng med den plikt
helsetjenesten har til forsvarlig virksomhet. Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at de rutiner
som etableres er forsvarlige. All helsehjelp skal i utgangspunktet være begrunnet i hensynet
til pasientens beste. Informasjon, samtykke og medvirkning er sentrale stikkord. Informert
samtykke utgjør det rettslige grunnlaget for å yte helsehjelp. Dette må sees i sammenheng
med samtykkebestemmelsene i pasientrettighetsloven (pasrl). Hovedregelen er at helsehjelp
bare kan gis med pasientens samtykke, jf pasrl § 4-1.
I følge helsepersonelloven § 16 skal virksomhet som yter helsehjelp organiseres slik at
helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.
Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med krav til faglig forsvarlighet og
omsorgsfull hjelp. Forsvarlighetskravet kan være vanskelig å argumentere med når det
gjelder behov for vektlegging av forebyggende arbeid.

14
15
16

Hvordan holde orden i eget hus – Internkontroll i sosial- og helsetjenesten. IS-1183. Helsedirektoratet 2004
Barselomsorg i betring… Tilsyn ved barselomsorga i Sør – Rogaland 2009
Landsomfattende tilsyn med fødeinstitusjoner Helsetilsynet Rapport 2004
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4 Kvalitetsarbeid

Svangerskaps- fødsels- og barselomsorgen i Norge holder svært høy kvalitet i internasjonal
sammenheng. Det er likevel flere forhold som taler for at denne delen av helsetjenesten kan
forbedres på en del viktige områder. Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene fikk i
2009 i oppdrag å utarbeide forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner. Rapporten Et trygt
fødetilbud er et svar på dette oppdraget.17 I rapporten følges intensjonene i St. meld. nr.12
(2008-2009) opp med hensyn til en ønsket utvikling av sammenhengende tjenester med
tydelige forløp. Rapporten legger til grunn en sammensatt og helhetlig kvalitetsforståelse
med krav til organisering, oppgave- og funksjonsfordeling, kompetanse, utvikling av
relevante kvalitetsindikatorer og system for oppfølging av kravene.
Rapportene Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten og Utviklingsstrategi
for jordmortjenesten supplerer hverandre når det gjelder beskrivelse av lavterskeltilbudet til
barn, unge, gravide og familier i kommunene.18
4.1

Faglig kvalitet i jordmortjenesten
Kvalitetsstrategien (2005 -2015) beskriver grunnleggende forutsetninger for utvikling av
helsetjenester av høy faglig kvalitet.19 Tjenestene skal være:
• er virkningsfulle
• er trygge og sikre
• involverer brukerne og gir dem innflytelse
• er samordnet og preget av kontinuitet
• utnytter ressursene på en god måte
• er tilgjengelig og rettferdig fordelt
Informasjon og kjennskap til systemene er avgjørende for en effektiv flyt og opplevelse av
trygghet og forutsigbarhet for brukerne. Kvalitetsstrategiens fem satsningsområder er:
• styrke brukeren
• styrke utøveren
• forbedre ledelse og organisasjon
• styrke forbedringskunnskap i utdanningene
• måle kvalitet i tjenesten
Disse innsatsområdene kan bidra til å konkretisere og systematisere arbeidet og til å hjelpe
tjenesten til å finne gode løsninger. Ved å arbeide systematisk med forbedring kan man
heve kvaliteten på tjenestene. Det er utviklet modeller og metoder for hvordan dette arbeidet
kan gjøres.
Virkningsfulle og trygge jordmortjenester avhenger av jordmødrenes kompetanse. For at
jordmortjenesten skal kunne bli enda bedre er det er ønskelig å heve jordmødrenes
breddekompetanse både generelt innen reproduktiv helse, for eksempel i forbindelse med
rekvirering av prevensjonsmidler men også spesielt innen svangerskap, fødsel og barseltid.
Jordmødre med breddekompetanse er nødvendig når helheten og kvaliteten på tilbudet skal
ivaretas. Kvinner og familier pendler mellom tjenestenivåene og skal kunne påvirke og ta
valg innenfor tjenestetilbudet. Det er behov for informasjon og bistand fra blant annet
kompetente jordmødre som kjenner helheten i tjenestene kan bidra til koordinering.
17

Et trygt fødetilbud – forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner. IS – 1803. Helsedirektoratet 2010
Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. IS – 1798. Helsedirektoratet 2010.
19 Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten ...Og bedre skal det bli! (2005-2015)
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Koordinerte tjenester stiller krav til samhandling mellom fastlege, helsestasjon,
jordmortjeneste og spesialisthelsetjeneste. Andre personellgrupper i helsetjenesten spiller
også en rolle i samhandlingen.
4.2

Samhandlingsreformen - helhetlige forløp
Samhandlingsreformen tar utgangspunkt i at samfunnet står overfor store helsemessige,
samfunnsmessige og økonomiske utfordringer og på denne bakgrunn er det foreslått
endringer.20 Lenge før samhandlingsreformen har imidlertid prinsippet om helhetlige
tjenester til gravide, fødende og barselkvinner vært et ønske både fra jordmødre, leger og
brukerne av tjenestene. Budskapet er gjentatt i de fleste offentlige og faglige dokumenter de
siste 20 – 30 årene og begge oppnevnte Nasjonale råd for fødselsomsorg har påpekt at
tjenestetilbudet bør endres.
Samhandlingsreformen påpeker problemstillinger som er kjente utfordringer innen
svangerskaps- og fødselsomsorgen som fragmenterte og sektoriserte tjenester. Kvinnen er
gravid og følges opp i kommunehelsetjenesten, føder i spesialisthelsetjenesten og har
størsteparten av barseltiden i kommunehelsetjenesten. Majoriteten av kvinnene har
tilnærmet normal forløp, er friske og føder friske barn og pasientrollen passer ikke på de
fleste gravide. Det er en normal livshendelse å være gravid og føde barn.
Samhandlingsreformen påpeker fem hovedgrep for å møte utfordringene:
1. Klarerere pasientrolle: Når det gjelder fasen som omfatter svangerskap, fødsel og
barseltid så er det et tydelig og avgrenset forløp hvor det er behov for koordinerte
tjenester. Kvinnen og hennes partner har en tydelig rolle hvor brukermedvirkning,
deltagelse, engasjement og involvering er naturlig.
2. Ny fremtidig kommunerolle. Samhandlingsreformen antyder en endret kommunerolle
i forhold til forebyggende tjenester og kommunen har ansvar for helhetlig tenkning
slik at tilbud til brukerne/pasientene ivaretas. Oppgave- og arbeidsfordeling mellom
nivåene avklares i beskrivelsen av de ulike forløp.
3. Etablering av økonomiske insentiver skal understøtte den ønskede oppgaveløsning
og gi grunnlag for gode pasienttilbud og kostnadseffektive løsninger.
4. Spesialisthelsetjenesten skal utvikles slik at den i større grad kan bruke sin
spesialiserte kompetanse. Den tankegangen er veletablert i svangerskaps- og
fødselsomsorgen med seleksjon og differensiering som viktige oppgaver
5. Tilrettelegge for tydelige prioriteringer er en utfordring både i svangerskaps-, fødsels
– og barselsomsorgen. Å legge til rette for at familier som venter og får barn med lett
tilgjengelig lavterskeltilbud må ikke konkurrere med kvinner og barn som har behov
for spesialiserte tilbud.
Hovedgrepene det legges opp til i samhandlingsreformen suppleres med forslag om tiltak
knyttet til utvikling av IKT - systemer, utvikling av forsknings- og utdanningspolitikk og
personalpolitikk og samarbeid mellom helsemyndighetene og andre sektorer. Forutsigbare
og koordinerte forløp i tråd med blant annet samhandlingsreformen krever en fleksibel
jordmortjeneste som kan fungere på begge nivåer. i samarbeid med aktuelle grupper
helsepersonell. Elektronisk samhandling er en viktig premiss for effektive og rasjonelle
tjenester. Det er mange pågående prosjekter og prosesser. Målet er en elektronisk
utveksling på tvers av kommune – og spesialisthelsetjenesten og internt mellom aktørene på
de ulike nivåene. Svangerskap, fødsel og barseltid er en unik mulighet til å følge et helhetlig
forløp gjennom elektronisk informasjonsutveksling. En gjennomgående elektronisk
samhandling vil være et bra verktøy for en effektiv og trygg tjeneste.
Videre oppfølgning av forslagene i rapporten til styrking av jordmortjenesten må sees i
sammenheng med andre prosesser og oppdrag knyttet til helhetlig tjeneste, herunder
20

St.meld. nr. 47 (2008-2009), Samhandlingsreformen.
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5 Tjenestetilbudet til gravide

En faglig forsvarlig, differensiert fødselsomsorg må bygge på en god seleksjon av gravide,
som igjen forutsetter en velfungerende svangerskapsomsorg med kontinuitet og systematisk
samarbeid mellom jordmødre og leger i svangerskapsomsorgen og på fødeenheter.
5.1

Kartlegging av jordmortjenesten i kommunene
Det er gjennomført to kartlegginger av jordmortjenesten. 21 22 Vi mangler en systematisk og
oppdatert gjennomgang av feltet. Kartleggingen utført av Fylkesmannen i Oslo og Akershus
viser generelt at
•
•
•
•
•
•
•

70 % av gravide går på helsestasjonene til oppfølging i svangerskapet
Ingen sammenheng mellom antall gravide og jordmorressurser i bydel/kommune
Ventetid for å få time hos jordmor
Gravide avvises på grunn av manglende kapasitet
For liten tid til å følge opp brukere med språklig og kulturell minoritetsbakgrunn
Manglende strukturert samarbeid med fastleger
Manglende tid til å prioritere faglig utvikling

Fylkesmannen påpekte at manglende tilgjengelighet kan ha konsekvenser for generell
veiledning i forhold til levevaner, genetisk veiledning, smittevern og gi forsinket overvåking
av risikosvangerskap. Kartleggingen viste at det var store variasjoner imellom
kommunene/bydelene med hensyn til om det var etablert system for avvikshåndtering og
systematisk opplæring i internrutiner. Fylkesmannen anbefalte mer oppmerksomhet på
jordmortjenesten og antydet at enkelte bydeler/kommuner må vurderes fulgt opp, for
eksempel ved systemrevisjon, sikre kompetanseheving i kvalitetsarbeid, og et bedre
strukturert
samarbeid
mellom
helsestasjonen,
fastlegene,
barnevern
og
spesialisthelsetjenesten er nødvendig.
Den andre kartleggingen var landsomfattende og utført som en del av oppfølgingen av
stortingsvedtakene i St. meld. nr. 43 (1999-2000) Om akuttmedisinsk beredskap”.23 24 Denne
rapporten viste også at jordmordekningen var geografisk skjevfordelt og med til dels svært
små stillingsbrøker for jordmødrene. Største utfordringene var i sentrale strøk med mange
gravide og i distrikter med store avstander. De viktigste årsakene til at gravide ikke fikk
komme til jordmor, var mangel på informasjon og for lav jordmordekning. I ca. 70 % av
kommunene/bydelene var det ansatt bare en jordmor. 87 % av kommunene/bydelene
benyttet deltidsstillinger. Om lag 40 % av kommunene med over én times reisevei til
fødested hadde ingen følgetjeneste.
Kartleggingen pekte på at jordmødrene viser stor lojalitet overfor brukerne, halvparten av
jordmødrene i små kommuner oppgav at de ble kontaktet utenom arbeidstid for råd og
veiledning. Like mange satte personlige avtaler til side for fødende utenom arbeidstiden. En
fjerdedel av jordmødrene oppga at de ikke hadde en fast vaktplan for følgetjenesten. Som
helsepersonell er du pålagt å rykke ut, jordmødrene i undersøkelsen erfarte at kommunen
utnyttet muligheten. På denne måten opplevde noen at de ikke har regulert arbeidstid.
21 Kartlegging av jordmortjenesten og følgetjenesten. Rapport fra undersøkelse blant helsesjefer og jordmødre i kommunene. TNS Gallup 2004
22 Kartlegging av svangerskapsomsorgen ved helsestasjonene i Oslo og Akershus i 2006/2007. Fylkesmannen Oslo og Akershus
23
24
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Enkelte jordmødre avtalte seg i mellom ved ferier og høytider for å sørge for at kvinnen har
en jordmor å kontakte.
Positive forhold som var nevnt var samarbeidet med andre faggrupper og det fungerte aller
best i de minste kommunene. En av grunnene var samlokalisering av tjenester. Generelt ble
samarbeid med fødeavdelingene, poliklinikkene, andre jordmorkolleger og helsesøster
fremhevet.
Når det gjaldt forhold som kan forbedres ble et påpekt at en liten stillingsprosent var det
største hinderet for at arbeidet kunne gjøres på en tilfredsstillende og faglig akseptabel
måte. Den samme årsaken var et hinder for gode samarbeidsforhold. Majoriteten av
jordmødrene opplevde at de jobbet mye alene, de savnet kolleger å diskutere med.
Møteplasser og retningslinjer for samarbeid ble etterlyst. Kartleggingen avdekket at
jordmødrene opplevde en kamp om de gravide. Jordmødrene etterlyste formalisert avtale
med fastlegene for samarbeid om tilbudet til gravide. Jordmødrene opplevde at manglende
markedsføring av tjenesten gjør at gravide ikke kommer til jordmor før de skal føde. På
spørsmål om følgetjenesten mente jordmødrene at den er avhengig av samvittigheten til
jordmødrene. De opplevde et stort dilemma i forhold til sine gravide. Det var de færreste
som aktivt fulgte til sykehuset.
Ved jordmorens fravær ble det som regel ikke satt inn vikar. Det kan hindre jordmødrene i
fagutvikling, kompetanseheving, hospitering og tverrfaglig samarbeid. Kun 20 % av
jordmødrene hadde hospitert på fødeavdeling siste 12 måneder. Jordmødre som har to
arbeidsgivere og jobber både på fødeavdeling og i kommunen opplever at det gir en fin
variasjon i arbeidet, men at det også kunne bli oppstykket og ensomt. Generelt ble det
uttrykt at deltidsstillingene var for små til å dekke det reelle behovet for jordmortjenester.
5.2

Organisering av jordmortjenesten i kommunene
Jordmortjenesten er tilgjengelig på dagtid hverdagene. De kommunene som har organisert
følgetjeneste har vaktberedskap. Jordmortjenesten kan være organisert på tre måter i
kommunene:
•
•
•

Jordmor ansatt i kommunen
Driftstilskudd til privatpraktiserende jordmor
Kommuner kjøper tjenester av helseforetak

I KOSTRA -rapporteringen oppga 366 av de 428 kommuner som har besvart at de hadde
ansatt jordmor i kommunen (2008).25 Dette vil si overkant av 85 % av kommunene. Av de
62 kommunene som ikke hadde egen jordmortjenesten oppga 56 kommuner å ha organisert
tilgang på svangerskapsomsorg ved jordmor i eller utenfor kommunen, for eksempel ved
interkommunalt samarbeid eller samarbeid med helseforetak. Fem kommuner oppga at de
ikke hadde en organisert tilgang på svangerskapskontroll. Fire av disse oppga å ha lyst ut
ledig stillinger/hjemmel for jordmødre siste år. Kjennetegn på 46 av kommunene som ikke
har ansatt egen jordmor er at de har under 4000 innbyggere.

25

Link til skjema: Personell og virksomhet i kommunehelsetjenesten
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Tabell 1 Svar på spørsmål angående organisering av jordmortjenesten i kommunen 2008

Ja
Finnes det i kommunen jordmor som arbeider i
svangerskapsomsorgen per 31.12.?
Hvis nei på første spørsmål: Har kommunen lyst
ledig stillinger/hjemler for jordmødre i løpet av
fjoråret?
Hvis nei på første spørsmål: Har kommunen
organisert tilgang på svangerskapskontroller ved
jordmor i eller utenfor kommunen, for eksempel ved
interkommunalt samarbeid eller samarbeid med 2.
linjetjeneste?

Antall
Nei kommuner

Andel ja Andel nei
% vis
% vis

366 62

428

85,5

14,5

5

48

53

9,4

90,6

56

5

61

91,8

8,2

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Det betyr at kommunene i stor grad sørger for at det er jordmortjeneste i kommunene. Det er
vanlig at små kommuner samarbeider seg i mellom eller kjøper tjeneste av foretak i sitt
nedslagsfelt.
Det er positivt at kommunene samarbeider med foretakene. På denne måten kan det bli en
bedre helhetlig tjeneste for kvinnene. Virksomheten kan legges til helsestasjon, fødestue
eller jordmorsenter i tiknytning til helsestasjonen. Ytterligere samlokalisering av
tjenestetilbudet kan gi kontinuitet, kompetanseoverføring og kvalitetssikring av tilbudet dvs.
en god jordmortjeneste. Robuste fagmiljø er mer enn en person noen få timer i uken.
Manglende tilgjengelighet for brukerne er et dårlig tilbud, særlig til ressurssvake og sårbare
brukere.

Jordmortjeneste i kommunal regi
Antallet jordmorårsverk har vist svak økning de siste årene. I 2000 var det 253
jordmorårsverk, i 2004 var tallet 271, mens det i 2008 var økt til 295 årsverk. Samlet sett er
det innføring av jordmortjenesten som en ”skal – tjeneste” i 1985 som medførte den
prosentvise største økningen. I løpet av tre år økte antall årsverk med 50 %. Slik sett var
lovfestingen effektiv, men et kortvarig virkemiddel. På grunn av det svake utgangspunktet
medførte tiltaket ikke non volumøkning av betydning. Det er i gjennomsnitt kun 0,6
jordmorårsverk i hver kommune.
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Figur 1 Årsverksutvikling for jordmødre i kommunehelsetjenesten 1994 - 2008. Kilde. Statistisk
sentralbyrå, KOSTRA
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Antallet nyfødte har økt med rundt 6,2 % fra 2004 til 2008, mens antall ny innskrevne
gravide på helsestasjonen har i perioden økt med 4,9 %. I samme periode har antallet timer
per uke av jordmødre økt med rundt 8,8 %. Fra 2004 til 2008 har gjennomsnittlig antall
jordmortimer per 100 barn økt fra 17,9 til 18,3, det vil si en ørliten økning på 24 minutter per
100 nyfødte per uke.
Tabell 2 Oversikt over forholdet mellom nyinnskrevne gravide, antall nyfødte og gjennomsnittlig
jordmortimer per uke på helsestasjon pr 100 barn. Kilde: Statistisk sentralbyrå
2004

2005

2006

2007

2008

Timer per uke av jordmødre
10 178
Antall ny innskrevne gravide som
har møtt til svangerskapskontroll 43 657

10 136

10 441

10 749

11 069

41 941

43 122

44 491

45 805

Antall fødte i løpet av året
Gjennomsnittlig antall jordmor
timer per uke per 100 barn

56 951

56 756

58 545

58 459

60 497

17,9

17,9

17,8

18,4

18,3

Det er store forskjeller mellom fylkene i gjennomsnittlig jordmortimer per 100 barn per uke.
Finnmark har fleste timer med 46,8, mens Oslo har lavest med 9,7. Landsgjennomsnittet er
18, 3 timer per 100 barn. Det betyr at i gjennomsnitt kan jordmor bruke 11 minutter per uke
per nyfødt/gravid. Her er det ikke justert for tid til kompetanseheving, kvalitetsarbeid,
organisering, tverrfaglige møter, samarbeid eller lovpålagt ferie.
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Figur 2 Gjennomsnittlig jordmortimer per 100 barn per uke, landssnitt og fylke. 2008.
Kilde: Statistisk sentralbyrå

Når det er mest vanlig at det arbeider en jordmor i deltidsstilling i kommunen, betyr det at
jordmortilbudet til gravide, fødende og barselkvinner er sårbart og tjenesten er av varierende
kvalitet med dårlig tilgjengelighet. Helsedirektoratet vurderer situasjonen som lite
tilfredsstillende med store forskjeller på landsbasis. Dekningen gir ikke rettferdig fordeling av
og likeverdig tilgang til jordmortjenesten for brukerne og målet om likeverdig og god tilgang
til effektive tjenester er ikke oppnådd.
5.4

Svangerskapsomsorgen i kommunehelsetjenesten
Seleksjon, altså utvelgelse av gravide til det fødetilbudet som er best tilpasset kvinnen og
fosterets behov, krever en ny måte å arbeide på for jordmødre og leger. Det krever en større
oppmerksomhet på kvinnens og/eller fosterets behov for helsehjelp og hennes preferanser i
forhold til fødselen. Kjennskap til fødestedets tilbud og organisering skal kommuniseres med
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kvinnen og hennes partner av jordmor og lege. Forberedelse til fødselen starter på første
konsultasjon i svangerskapet. Helhetlig omsorg og en bedre kontinuitet vil bidra til at
kvinnene blir tryggere, er bedre forberedt og kan få en mer positiv forventning til fødselen.
I retningslinjene for svangerskapsomsorgen anbefales det at ”Omsorg til kvinner med
normale svangerskap bør gis av jordmor eller allmennlege, eller gjennom et samarbeid
mellom allmennlege og jordmor.” I forhold til tidligere praksis er oppmerksomheten flyttet fra
kontroll til informasjon, råd og veiledning. Det anbefales at kvinner bør tilbys kontinuitet
gjennom svangerskap, fødsel og barseltid, hvilket innebærer å møte så få fagpersoner som
mulig. Samhandlingsreformen har innført begrepet beste effektive omsorgsnivå (BEON) som
skal sikre best utnyttelse av de samlede helseressursene, her menes både økonomi og
kvalitet. En overgripende jordmortjeneste på tvers av nivåene kan bidra til et koordinert,
helhetlig tilbud.
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Figur 3 Antall gravide m fødselsforberedende kurs og gravide til kontroll i forhold til antall nyfødte
Kilde: Statistisk sentralbyrå – KOSTRA.

Tradisjonell svangerskapsomsorg er individrettet, og generelt utføres det sannsynligvis for
mange svangerskapskontroller av friske gravide. På tross av mange kontroller kan kvinner
og deres partnere savne informasjon..26 Sårbare og svakere grupper er utsatte i forhold til å
få oppfylt sine behov for informasjon, veiledning og kunnskapsbaserte råd. Direktoratet
understreker at perinatal omsorg bør være målrettet og skreddersydd til den enkelte kvinne
og families behov i tråd med kunnskapsbaserte anbefalinger.

Helsefremmende og forebyggende arbeid

5.4.1

Svangerskapsomsorg med færre konsultasjoner til gravide med et normalt svangerskap må
finne nye metoder for å gi informasjon og veiledning. Generell informasjon, som for
eksempel om sosiale rettigheter, livsstil, svangerskapet, fødselen, amming og forberedelse
til å bli foreldre kan egne seg for gruppe -konsultasjoner. Dette er temaer som ofte er en del
av fødsels-/foreldreforberedende kurs. Bare 50 % av førstegangsfødende kvinner deltar på
slike kurs, og deltagelsen er avhengig av sosial status. Kvinner med lav inntekt og
utdannelse deltar i mindre grad på kurs. Erfaringen er at kvinner med språklig og kulturell
minoritetsbakgrunn ikke deltar på slike tilbud. Det er forsøkt å tilpasse tilbud til denne
gruppen kvinner, men målgruppen er vanskelig å nå med den tradisjonelle tilnærmingen.
Stadig færre kvinner røyker under svangerskapet. I 1999-2001 røykte 17,5 % av
førstegangsfødende daglig. Registreringen baseres på kvinnenes egne opplysninger i
MOBA - undersøkelsen. I 2008 hadde andelen dagligrøykere falt til 7,9 % av
førstegangsfødende. Andelen dagligrøykere er høyest blant de yngste mødrene. I 2008
26

Tilfredshet med svangerskapsomsorgen i Norge. Rapport fra en brukerundersøkelse. Mai 2003. TNS Gallup på oppdrag fra Sosial- og
helsedirektoratet
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røykte 23 % av førstegangsfødende under 20 år. Andelen er lavest blant
førstegangsfødende i aldersgruppen 30-34 år, blant disse oppgir kun 4,1 % at de er
dagligrøykere. Gravide og ammende kvinner pekes ut som en spesiell målgruppe i arbeidet
med røykeavvenning. Hjelp til røykfrihet bør tilbys gravide kvinner på kontrollene. Svært
mange av de som slutter å røyke gjenopptar røykingen etter svangerskapet, rundt 70 % på
internasjonalt nivå. Det er en stor helsegevinst å slutte å røyke i svangerskapet, både for
mor og barn, jordmødre i svangerskapsomsorgen har en viktig oppgave med å motivere
kvinner og deres partnere til røykeslutt.
Levemåter har stor oppmerksomhet i svangerskapsomsorgen, kvinnene er motivert for
endring når de er gravide. Både overvekt, fedme og fysisk aktivitet er samtaletemaer. De
siste årene har gjennomsnittlig fødselsvekt gått ned. Fødselsvekten er nå 3475 gram i
gjennomsnitt, det er like lavt som på begynnelsen av 1990-tallet. I forhold til ”toppåret” 2000
er gjennomsnittlig fødselsvekt redusert med 60 gram i gjennomsnitt.27
Flere kvinner får svangerskapsdiabetes og fra 2006 ser man en urovekkende utvikling. I
1999 var andelen med svangerskapsdiabetes 7 av 1000. I 2008 hadde 13 av 1000 fødende
svangerskapsdiabetes.
God oppfølging av kvinnen etter fødselen fører til økt ammefrekvens. Når det gjelder
amming er det kjent at de fleste ammeproblemer oppstår de første dagene etter fødselen.
Om lag 25 % (ca 15 000) av alle norske kvinner reiser hjem fra barselavdelingen med behov
for oppfølging i forhold til amming.28 Relativt små ammeproblemer blir fort store uten kyndig
hjelp. Mange norske kvinner velger å amme på tross av ammeproblemer, samtidig som de
fleste ammeproblemer kan løses gjennom veiledning og oppfølging. Målet er at flere kvinner
skal amme med færre problemer. Bare 12 % av mødre rapporterer at de ikke har hatt
ammeproblemer i løpet av ammeperioden. Om lag 10 % av alle kvinner opplever
brystbetennelse. For å forebygge infeksjoner det viktig med rett ammeteknikk fra starten av.
På landsbasis er det en rekke forebyggende og helsefremmende tiltak og tilbud til gravide
og familier med nyfødte barn og de varier fra kommune til kommune.

Reproduktiv helse

5.4.2

Helsedirektoratet har anbefalt en utvidet rett til å rekvirere prevensjon til alle kvinner i fertil
alder gjennom: 29
• at rekvireringsretten til helsesøstre og jordmødre utvides til alle kvinner i fertil alder
under forutsetning av at helsesøster og jordmor har dokumentert kompetanse
• at rekvireringsretten til helsesøstre og jordmødre utvides til alle typer hormonelle
prevensjonsmidler på markedet, unntatt spiral og implantat (p-stav)
• at rekvireringsretten på hormonell prevensjon knyttes til jordmødre og helsesøstres
profesjon som kvalifisert helsepersonell og ikke til tjenestested
Tiltak skal forebygge uønsket svangerskap og få ned aborttallene. Helsemyndighetene vil
gjøre prevensjon mer tilgjengelig for alle kvinner i fertil alder sammen med tilgjengelig
kunnskap og lett tilgang på tjenester. Siden 2002 har jordmødre i kommunal helsestasjonsog skolehelsetjeneste med særlig kompetanse på samliv, seksualitet og prevensjon, hatt rett
til å rekvirere hormonelle prevensjonsmidler (p-piller) til kvinner i alderen 16 til og med 19 år.
Spiral og implantat er unntatt. Disse to prevensjonsmetodene skal være en del av et
forsøksprosjekt før endelig anbefaling om rekvireringsrett blir gitt. Prosjektet skal brukes til å
vurdere landsdekkende ordning.
Aborttallene er i ferd med å øke i aldersgruppen 16-19 år, det kan ha sammenheng med at
ordningen med gratis hormonell prevensjon fra 1. januar 2002 ble erstattet med en
subsidieringsordning i mars 2006.
27
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Nasjonalt kompetansesenter for amming. Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Meddelelse april 2010.
Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler for helsesøstre og jordmødre. Helsedirektoratets vurdering. 2008
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Figur 4 Utførte svangerskapsavbrudd i Norge per 1 000 kvinner per år, etter kvinnens alder. 19802008. Kilde: Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Et av de viktigste tiltak på kort og lang sikt for å redusere aborttallene (særlig aldersgruppen
20-24 år) er å sørge for økt tilgjengelighet til de sikreste prevensjonsmidlene.
Helsestasjon for ungdom (HFU) er en arena hvor noen jordmødre bruker sin kompetanse,
men på grunn av underskudd på jordmødre i kommunene er det mer vanlig at jordmødre
jobber med gravide. Jordmødre har kompetansen og forskrivingsretten. Det er en ressurs
som kan utnyttes bedre. Det er behov for å styrke tilbudet som gis på HFU, det er stor
pågang, men begrenset tilgjengelighet i form av kort åpningstider. Det er en populær
tjeneste som ungdommen benytter der den er tilgjengelig.
En jordmor beskriver sin oppgave på HFU slik: ”Jeg jobber 40 % med gravide og 60 % på
ungdomshelsestasjonen. Det var min kompetanse på psykisk helsearbeid som gjorde at jeg
fikk jobbe med ungdom. Siden jeg har forskrivningsrett til å gi jenter prevensjon, så bruker
jeg også mye tid på det. Ser at jeg har kompetanse som jordmor på dette feltet og det er en
veldig spennende gruppe å jobbe med. Opplever at kunnskapen om kvinnekroppen, gjør
meg godt i stand til å svare på alt jenter lurer på om egen kropp. ”

Forebygging av sykefravær

5.4.3

Beregninger viser sammenheng mellom kvinners sykefravær og svangerskap og fødsel. I
alderen 20-34 år sto svangerskapsrelatert fravær for 71 % av kvinnenes sykefravær. For alle
kvinner i fruktbar alder utgjorde det ca halvparten av fraværet. Erfaringer fra prosjekter viser
at det var mulig å redusere og forebygge fraværet dersom det ble satt søkelys på å minske
risikoforhold i gravides arbeidsmiljø. Det er vanlig at gravide går ut i hel eller gradert
sykemelding i midten av svangerskapet, det vil si i svangerskapsuke 20. Sykefravær
representerer store kostnader for bedriftene. I følge en undersøkelse som er den
gjennomsnittlige kostnaden for en sykefraværsdag ca 1900 kroner.30 Beløpet vil variere
ettersom om bedriften kompenserer fraværet med vikar eller overtid. Et prosjekt med 65
gravide som i gjennomsnitt jobbet 13,7 uker hver istedenfor å være sykmeldt tilsvarer en
besparelse på 8,5 millioner kroner.31
Organiserte tilbud består av samtaler med den gravide og en dedikert jordmor. Arbeidsgiver
trekkes inn i en eller flere av samtalene som bør resultere i en individuell oppfølgingsplan.
Denne fungerer som en kontrakt mellom leder og den gravide. Jordmor bidrar til kunnskap
om Inkluderende Arbeidsliv – virksomheter (IA - bedrifter). Virksomhetene kan søke om
tilretteleggingstilskudd og refusjon for honorar til bedriftshelsetjenesten fra NAV. Flere
30
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bedrifter, både helseforetak, kommuner og HMS enheter benytter jordmødre i arbeidet med
å tilrettelegge for gravide arbeidstagere. Dette bidrar til at gravide kan mestre svangerskapet
og tatt hensyn til uten sykeliggjøring.
Svangerskapspenger er en ordning som gjelder friske gravide som ikke kan fortsette i
arbeidet under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret.32 Disse
kvinnene kan ha rett til svangerskapspenger hvis arbeidet, eller forhold på arbeidsplassen,
medfører risiko for skade på fosteret. Det er et krav at det ikke er mulig med omplassering
eller tilrettelegging til annet arbeid.

Tilbud til sårbare grupper

5.4.4

Oppfølging av gravide med risiko og spesielle utfordringer må få større oppmerksomhet og
mer ressurser. Fødselstraumer, psykiske, rusrelaterte og psykososiale problem, livskriser
arbeidsløshet, dødsfall og samlivsbrudd kan være en del av utfordringsbildet. Asylsøkere og
flyktninger med fysiske og psykiske skader fra hjemlandet i forbindelse med krig og
katastrofer er utsatte grupper. Å hjelpe blivende foreldre i en vanskelig livssituasjon er en av
svangerskapsomsorgens viktigste oppgaver men gir store utfordringer og er tidkrevende.
Det er oppgaver som vil kreve felles innsats og samarbeid fra ulike grupper helse- og
sosialpersonell.
En jordmor forteller til direktoratet at hun arbeider med følgende oppgaver:
”Rusavvenningsklinikk og en del unge, enslige gravide. pr nå er det syv uker ventetid for å få
time hos meg, og det er slik at kvinnene ikke kan velge å gå bare til meg. Det er heller ikke
kapasitet til foreldreforberedende kurs og samarbeid med andre faggrupper på en god nok
måte. Jeg har et godt samarbeid med legene og helsesøstrene. Er involvert i ”Godt samliv”,
undervisning i ungdomsskolen og hjemmebesøk når det er kapasitet. Jeg har for en tid
tilbake skrevet brev til kommunen og bedt dem vurdere stillingsstørrelsen etter mange klager
fra gravide som ikke får timer.”
Trygge foreldre fører til gode forløp. Lave terskler for kontakt med fagpersoner når det behov
for det kan redusere faren for at små problemer vokser seg store.
På asylmottak er det er mange av kvinnene som har vært utsatt for ulike former for
overgrep, med en overvekt av seksuelle overgrep og vold. Det er positiv erfaring med
at asylanter forholder seg til en fast gruppe helsepersonell på helsestasjonen, det skaper
tillit. Med sin kompetanse som jordmor og sykepleier kan flere funksjoner og oppgaver
ivaretas på et mottak i forhold til hele familier.33
Svangerskap blant tenåringer er et sosialt problem. Tidligere forskning har vist en klar
sammenheng mellom tenåringer som får barn, lav utdanning, lav yrkesmessig status og å bli
aleneforelder. Først og fremst er det viktig å forebygge uønskede tenåringsgraviditeter.
Deretter er det viktig å ivareta unge jenter som får barn, slik at hun og barnet får en best
mulig start. Styrket jordmortjeneste kan bidra til mer tilgjengelige prevensjonsmidler, og
gjøre ungdommene kjent med lokal helsestasjonen som en ressurs.
Svangerskapsomsorgen har stor oppslutning og den er en viktig arena for å oppdage og
hjelpe utsatte grupper kvinner.34 En lett tilgjengelig jordmortjeneste kan bidra til at flere får
hjelp på et tidligst mulig tidspunkt for å svekke risikofaktorer og styrke beskyttelsesfaktorene
for dem det gjelder. Regjeringen har iverksatt en satsing rettet mot barn av foreldre med
psykiske vansker og/eller foreldre som misbruker rusmidler. Opptrappingsplanen for rusfeltet
skal bidra til å implementere bruk av screeningverktøy i svangerskapsomsorgen. Hensikten
er å oppdage:
• Risikofull alkoholbruk (TWEAK)
• Depresjon – Edinburgh – metoden(EPDS)
32
33
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•

Vold i nære relasjoner

I denne forbindelse skal det også utvikles et opplæringsprogram i regi av Helsedirektoratet i
bruk av verktøyene. Bruk av screeningverktøy forutsetter at det er lagt til rette for et
differensiert og lett tilgjengelig støtte- og behandlingstilbud i kommunen. Uten dette har
screening i klinisk virksomhet ingen hensikt.
EPDS er implementert i om lag 85 kommuner, disse kommunene har fått veileding og har et
organisert system som ivaretar kvinner som trenger mer hjelp. Jordmødre og helsesøstre i
disse kommunene får systematisk veiledning av psykologer for å få nødvendige ferdigheter
til å bruke kartleggingsverktøyet.

5.5 Svangerskapsomsorg i spesialisthelsetjenesten
Svangerskapsomsorg skjer også i tilknytning til fødeinstitusjoner. Svangerskapsomsorgen i
spesialisthelsetjenesten kjennetegnes av et bredt tilbud til gravide med risiko i
svangerskapet med tverrfaglig tilnærming. Gravide selv opplever bekymringer der det
påvises økt risiko eller sykdom, det er en belastning. For disse kvinnene er det særlig behov
for kontinuitet i oppfølgingen. En mindre gruppe gravide opplever også hospitalisering i faser
av svangerskapet. Basisprogrammet i retningslinjene for svangerskapsomsorg gjelder for
alle gravide. Syke gravide trenger jordmoromsorg og informasjonen på lik linje med andre
gravide. Derfor har poliklinikkene og spesialavdelingene ansatt jordmødre med
spesialkompetanse på ulike områder.
Å forebygge unødige keisersnitt er viktig. Tidligere traumatiske fødselsopplevelser kan ha
sammenheng med fødselsangst som aktiviseres ved neste svangerskap. Tilstanden kan
utløse et ønske om planlagt, eller såkalt selvvalgt keisersnitt. På denne bakgrunn er viktig at
den første fødselen kan bli en god og positiv opplevelse. Det kan bidra til å forebygge
senere keisersnitt. Når en kvinne fremsetter ønske om keisersnitt, uten at det er noen
medisinsk grunn for det, har fødeinstitusjonene samtaletilbud til gravide. En forestående
fødsel kan også reaktivere andre tidligere traumatiske opplevelser, overgrep og psykiske
problemer som gir angst for vaginal fødsel. Når kvinner med fødselsangst og ønske om
keisersnitt får bearbeidet årsakene til angsten ønsker de fleste å føde vaginalt. De er også
fornøyde med sitt valg i ettertid. Både jordmor og fødselslege er involvert. Kvinneklinikker
kan ha egne rådgivingssenter.. I løpet av samtalene lages det en fødselsplan sammen med
kvinnen. Målet er å bidra til at kvinnene får tillit til sin fødeevne og kan stole på at hun får
den hjelpen hun har behov for. For kvinner som fortsatt insisterer på keisersnitt etter dette
opplegget kan hun få tilbud om en kjentjordmor som er parat for kvinnen fra 1 uke før termin
til 2 uker etter. Kvinnene får vaktplanen til jordmor og vet hvem som kommer når hun skal
føde. Kvinnene opplever dette som en god trygghet og mange av disse kvinnene føder
vaginalt. Tilbudene fungerer noe ulikt på landsbasis.
Tverrfaglig tilnærming til overvektige gravide kan bestå av kostholdsveiledning ved
ernæringsfysiolog og tilvekstmåling av fosteret ved gynekolog. Videre kan det være tilbud
om aktivitetsveiledning og aktivitetsgrupper med for eksempel svømming, stavgang og
lignende. Jordmor har hovedansvar for den generelle kontrollen i svangerskapet
og koordinerer oppfølgingen. Jordmor fungerer også som kjentjordmor for kvinene når hun
skal føde. Økt risiko for komplikasjoner gjør at det ofte kreves en utvidet
fødselsforberedelse.
En annen viktig oppgave på poliklinikkene er ultralydundersøkelsen som er et tilbud til alle
gravide. Majoriteten av disse undersøkelsene utføres av jordmor med spesialkompetanse i
ultralyd.35
Nasjonalt råd for fødselsomsorg anbefaler at spesialisthelsetjenesten etablerer tverrfaglige
grupper for oppfølging av gravide med sykdom som f. eks. hjertesykdom og diabetes. Disse
35
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bør både få rådgivning før svangerskapet starter og særskilt oppfølgning i svangerskapet.
Rådet peker videre på at kvinner med kroniske sykdommer, medisinske tilstander som gir
økt risiko, kvinner med tidligere traumatisk fødselsopplevelse, kvinner med rusproblemer,
ernæringsproblemer eller vanskelige sosiale forhold har behov for tilpasset oppfølgning slik
at disse gruppene fanges opp. Rådet anbefaler at det bør etableres en plan for oppfølging
av den enkelte gravide ved første svangerskapskontroll, for gravide med særskilte behov er
det en tverrfaglig oppgave.
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6 Tjenestetilbudet til fødende og barselkvinner

6.1

Differensiert og trygt fødetilbud
Det har vært et overordnet mål for fødselsomsorgen at den skal omfatte et desentralisert og
differensiert fødetilbud i tråd med politiske og faglige føringer. Forutsetningen er at gravide
og fødende får god oppfølging svangerskapet, at fødsler med forventet risiko blir selektert til
riktig nivå og at det er utarbeidet konsensus om seleksjonskriteriene og klare rutiner for
håndtering og samarbeid.
Et differensiert fødetilbud har åpenbare svakheter. Dagens rammer og sektorisert
organisering medfører at fødeinstitusjonene som har ansvar for fødslene kun har mulighet til
å endre praksis på eget nivå. Den helhetlige kjeden og forløpstankegangen har vært
vanskelig å implementere. Samhandlingsreformen skal endre dette og gi muligheter til å
følge forløpet til kvinnene på en bedre og naturlig måte på tvers av tjenestenivåene.
Et differensiert fødetilbud på en fødeinstitusjon skal overvåke alle fødsler med høy og lav
risiko. En kan spørre om en hektisk avdeling er det best egnede stedet å føde for
lavrisikofødende? Er det såpass krevende å gjennomføre en differensieringsmodell at det
forutsettes et skille mellom avdelingene? Disse spørsmålene finnes det ingen entydige svar
på. Det er ingen konsensus i fagmiljøene om hvordan et differensiert fødetilbud kan legges
til rette på en best mulig måte.
Tabellen viser hvordan fødslene fordeler seg i tiden mellom 2004 og 2008. Det er en
generell økning i antall fødsler, mest på kvinneklinikkene. Under 10 % av fødslene foregår
på fødeinstitusjoner med mindre enn 500 fødsler.
Tabell 3 Antall fødsler etter fødenivå. 2004-2008. Kilde: MFR, Folkehelseinstituttet
Fødeinstitusjon
Kvinneklinikk
Fødeavdeling
Fødestue, forsterket
Fødestue
Andre fødesteder
Hjemmefødsler, planlagt
Hjemmefødsler, ikke planlagt
Fødsler under transport
Utenfor institusjon, uspesifisert

6.1.1

2004
38 270
16 536
369
567

2005
38 839
16 434
331
528

2006
40 254
16 824
301
507

2007
40 178
16 688
299
499

2008
41 421
17 126
287
461

128
147
185
60

108
144
191
37

111
153
186
48

72
192
191
64

87
192
186
44

Fødestuer og andre jordmorledede enheter
Majoriteten av kvinner føder på de største kvinneklinikkene. Det er likevel stor
oppmerksomhet rettet mot fødestuene, tilbudet omfatter til sammen mellom 7-800 fødsler
årlig. I 1967 var det 60 fødestuer og 17 % av kvinnen fødte her. I 2007 var det 12 fødestuer
og 1,5 % av kvinnen fødte på fødestuer.
Fødetilbudet støtter den normale prosessen, målet er å unngå unødig intervensjon.
Fødestuene gir individualisert omsorg, det er få personer å forholde seg til og oversiktlige
forhold. Slik sett er fødestuetilbudet en ideell modell og representer et tilbud med en
ideologisom alle gravide, fødende og barselkvinner bør få oppleve.
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Fødestuene bidrar til en desentralisert tjeneste. I distrikter med lang vei til nærmeste
fødeavdeling eller kvinneklinikk er tjenesten beredskap for alle gravide og fødende, også de
som ikke føder på fødestuen. Blant annet ivaretar jordmødrene på fødestuene ofte
beredskap for følgetjeneste.
Fødestuemodellen forutsetter god samhandling mellom kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten. Fødestuer kan gi et tilbud til kvinner med forventet normal fødsel av
friske barn. I praksis vil sjelden mer enn 30-40 % av de fødende i opptaksområdet føde der.
Kvinner som blir vurdert til å ha risikofaktorer ved fødselen, må enkelte steder påregne
lenger reisevei for å føde, enn friske kvinner med forventet normal fødsel.
Et annet differensiert fødetilbud for kvinner med forventet normal fødsel er normalenheter i
tilknytning til kvinneklinikk. Disse enhetene er ledet av jordmor og beregnet på fødende med
normale forløp. Enkelte av disse tilbudene har svangerskapsomsorg som en del av tilbudet.
Alle har barseltilbud.

Fødeavdelinger og kvinneklinikker

6.1.2

Syke gravide og fødende med behov for overvåkning og behandling håndteres i
spesialisthelsetjenesten. Disse kvinnene har også behov for kjent jordmor, ro og trygghet, i
tillegg til behandling, pleie og omsorg. Gravide med risiko er en økende gruppe. I
fødeinstitusjoner med elektiv og akutt virksomhet oppstår det konfliktsituasjoner og
utfordringer knyttet til prioriteringer. Det er en utfordring å organisere tjenesten slik at
fødende, friske og syke, får likeverdige tilbud. Alle fødeavdelinger over en viss størrelse har
"ekstremdøgn" eller topper gjennom året. Da venter kvinner på både ledig fødestue og
barselplass og deler jordmor med en eller flere andre fødende i aktiv fødsel. Omfanget er
ikke kartlagt, innspill fra jordmødre viser at de er bekymret for disse kvinnene og det kan
som konsekvens bidra til negative fødselsopplevelser. Samtidighetskonfliktene er en
utfordring som er påpekt av Helsetilsynet, og på tross av økte fødselstall er det gjennomført
nedskjæringer ved flere fødeinstitusjoner.
Det er en diskusjon om normale fødende tar for mye av de knappe ressursene som er
tilgjengelig ved fødeinstitusjonene. Gravide, fødende og barselkvinner sidestilles og
konkurrerer med andre pasientgrupper. Det et viktig helsefremmende arbeid å sørge for at
kvinnen får en positiv fødselsopplevelse med et godt utkomme. Det er jordmorens
hovedoppgave å bidra til og overvåke slik at fødselen forblir normal. Når Jordmødre
rapporterer om stadig mindre tid til å være inne på fødestuen hos den fødende. Forslag til
faglige krav omfatter derfor at det i fødselens aktive fase, eller så tidlig som mulig, skal være
en jordmor tilgjengelig hver kvinne i fødsel.36 Jordmor på vakt har to liv å overvåke og kan
ha ansvar for flere fødende på en gang. Jamført med intensivpasienter, både voksne og
barn, er det en selvfølge at det er en til en, det betyr en sykepleier per pasient.
På de største kvinneklinikkene er det økende fødselstall og Helse Sør - Øst har halvparten
av alle fødslene i landet, det er her fødselstallene øker mest. På særlig kvinneklinikkene
rapporteres det om perioder med mangel på føderom, barselplasser og personell.
Logistikkproblemene løses blant annet ved at barselkvinner skrives tidligere ut til hjemmet
enn det som var vanlig tidligere.

36

Rapport: Et trygt fødetilbud. Forslag til kvalitetskrav for fødeinstitusjoner. Helsedirektoratet April 2010
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Figur 5 Fødselsantall fordelt på RHF nivå 2008 - 2009. Kilde KOSTRA, Statistisk sentralbyrå

Det er bekymringsfullt at selv om de fleste førstegangsfødende ønsker naturlig fødsel, så
ender likevel flere med å ta keisersnitt. Spesielt bekymringsfullt er det når keisersnitt ved
første fødsel er en av de viktigste årsakene til keisersnitt ved senere fødsler. En negativ
fødselsopplevelse er en av de viktigste årsakene til at flergangsfødende som ønsker naturlig
fødsel likevel ender opp med et annet resultat. Kvinner som ikke har født og kvinner som har
født mer enn en gang, har størst ønske om naturlig fødsel. 37 Blant førstegangsfødende som
ønsker naturlig fødsel, er det kvinner som er yngre enn 25 år, har mer enn 12 års utdanning
og som ikke oppgir psykiske problem, som har størst sjanse til å få ønsket sitt oppfylt.
Det er behov for enda mer forskning for å utvikle en kunnskapsbasert praksis og det er
behov for å iverksette tiltak som vi vet har positiv effekt.
6.2

Barselsomsorgen
Stortingsmeldingen og innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen viser til at det bør legges
til rette for at lokal jordmortjeneste kan ha en sentral rolle i oppfølgingen i barseltiden.
Jordmor i kommunen vil kjenne mange av familiene fra svangerskapsomsorgen, det gjelder
også de sårbare familiene. Barseltiden må organiseres på en måte som gjør at kvinner med
helseproblemer etter fødsel fanges opp og tilbys individuell oppfølging. Også en liten andel
barn trenger spesiell oppfølging i nyfødtperioden. Lokal jordmortjeneste kan ha en sentral
rolle i oppfølging av mor og barn hjemme de første dagene etter fødselen i samarbeid med
helsestasjon og fastlege. Nødvendig oppfølging av mor og barn de første dagene må skje i
samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste.
Varigheten av oppholdet på sykehus etter fødselen varierer fra foretak til foretak. Generelt er
det trygt å reise tidlig hjem for friske kvinner med en normal fødsel og en frisk nyfødt med
god støtte fra tilgjengelig helsepersonell. Men det er en sårbar periode i kvinner og familiers
liv, og mange trenger omsorg og støtte i denne fasen for å mestre utfordringene som møter
dem.
I de senere årene har det skjedd en endring i barselsomsorgen. Generelt er opphold på
sykehus redusert i hele den vestlige verden. I Norge er det store variasjoner og ingen lik
praksis når det gjelder håndtering og oppfølging av barselkvinner. For få tiår siden var
kvinnen innlagt på barselavdelingen i fem til syv dager. I dag er det stadig flere som reiser
48 timer etter vaginal fødsel og fra to til fire dager etter keisersnitt. På grunn av blant annet
37
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nedbemanning har oppholdet blitt redusert. Å være en frisk barselkvinne er ikke synonymt
med at en ikke har behov for omsorg og hjelp. En faglig forsvarlig barselsomsorg skal gjelde
elle kvinner og inneholde elementer som
• En vurdering av kvinnens generelle tilstand og helse, etterrier, blødninger, problemer
med bristninger og rifter i forbindelse med fødselen og smertelindring.
• Veiledning og hjelp i forbindelse med å etablere ammingen. Vurdere nyfødtes behov
og utvikling. Tidlige tiltak i forbindelse med ammeproblemer kan forebygge problemer
• Generell veiledning til nybakte foreldre.
Å være tilgjengelig for barselkvinnene forebygger unødige problemer og senker stressnivået
slik at foreldrene kan konsentrere seg om å få gode rutiner og opparbeide trygghet og
mestring i foreldrerollen. En tilgjengelig jordmortjeneste i kommunen kan bidra til å
forebygge innleggelser og unødige legekontakter.
I dag er det en uavklart situasjon for familier som reiser hjem tidlig. Kontakten med
helsestasjonen er ikke godt nok etablert, og oppgavene er ikke tydelig avklart mellom foretak
og kommune. Rutinene med hjemmebesøk fra helsestasjon er ulike, og mange får ikke
hjemmebesøk før etter to uker. Flere bydeler og kommuner har ikke kapasitet til
hjemmebesøk og tilbyr derfor konsultasjon på helsestasjonen. Andelen hjemmebesøk er
sunket fra 80 % i 2006 til 75 % i 2008.38 Det betyr at en av fire familier ikke får hjemmebesøk
av helsesøster eller jordmor. Helsestasjonene har kapasitetsproblemer. I rapporten
Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten foreslås tiltak og virkemidler
også for styrking av disse tjenestene.
Det er vanlig at helsesøster på helsestasjonen tar over oppfølgingen av kvinnene og det
nyfødte barnet i løpet av de første ukene. Helsestasjonsprogrammet for barn 0 – 5 år
anbefaler hjemmebesøk i løpet av de første to uker etter fødselen og etablering av barsel/nettverksgruppe innen fire uker. Oppfølgingen skjer vesentlig ved helsesøster. Jordmor har
tradisjonelt ikke hatt noen rolle i helsestasjonens oppfølging i barseltiden. Det er et gap i
oppfølgingen fra utskriving fra føde-/barselavdelingen til helsestasjonen tar kontakt med
familien. Nye Nasjonale retningslinjer for veiling og måling i helsestasjon og
skolehelsetjenesten vil bidra til enda bedre oppfølging av nyfødte. Det skal innføres en
veiing av barnet 7-10 dager etter fødsel.
Mange fødeinstitusjoner har opprettet barsel- og ammepoliklinikker for å erstatte den hjelpen
som tidligere ble gitt på sykehuset. Omfanget av denne ordningen er ikke kartlagt, men de
fleste større fødeavdelingene og kvinneklinikkene har opprettet slike ordninger. Tilbudene er
en erstatning for et manglende tilbud i kommunehelsetjenesten. De fleste friske
barselkvinner og barn trenger ikke spesialiserte tjenester. Jordmortjenesten har den
spesielle kompetansen kvinnene og de nyfødte trenger og som de tidligere har fått av
jordmor på barseloppholdet på sykehuset. Jordmortjenesten kan også ta enkle tester av
barnet og eventuelt mor som tidligere ville bli tatt på sykehuset.
En konsekvens av en differensiert fødselshjelp vil være å tilby en differensiert barseltjeneste
hvor et element er tidlig hjemreise for kvinner som oppfyller visse kriterier. Dette er gjort med
god resultater i andre land, blant annet i England og Nederland. Fra høsten 2005 har flere
helseforetak satt i gang prosjekter om tidlig hjemreise for mor og barn.39 En rapport viser at
erfaringene er overveiende positive. Modellene hadde mange likhetstrekk når det gjaldt
seleksjonskriterier og oppfølging. Det var høy ammefrekvens, liten vektnedgang hos de
nyfødte, få re - innleggelser og høy brukertilfredsheten. Det var både første - og
flergangsfødende som deltok i prosjektene. De fleste ville velge tilbudet igjen dersom de fikk
anledning.40 To av prosjektene hadde forankring og samarbeid med bydel eller kommune via
kommunejordmor og de to andre var/er bemannet med jordmor fra fødeavdeling.
38
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Det er påvist sammenheng mellom graden av oppfølging i barseltida og depresjon og
ammefrekvens og at deprimerte kvinner ammer mindre enn andre.41 Tilknytningen mellom
mor og barn etter fødselen kan påvirkes av depresjon, en god tilknyting til moren er
nødvendig for god psykisk helse hos barnet. I Storbritannia er det standard med syv
hjemmebesøk av jordmor den første måneden etter fødsel. I Danmark er det nylig laget
tydelige regler av Sundhedsstyrelsen for oppfølging av jordmor etter utreise fra sykehuset,
det er også anbefalt at foreldre forberedes før fødselen dersom de skal reise tidlig hjem.42
Veiledning av foreldre i sitt eget miljø, kan være med på å gi familien en god start og på å
forebygge eller oppdage psykiske plager i barseltiden. Det bør være ressurser til at både
jordmødre og helsesøster kan benytte seg av hjemmebesøk som metode for å følge opp
familiene.
6.3

Jordmødre i spesialisthelsetjenesten
Når kvinnen oppsøker fødeavdelingen er det jordmor som legger inn kvinnene i avdelingen,
etter en klinisk status. Kvinnens tilstand blir vurdert ved innkomst, det tilkalles lege der det er
behov for medisinsk kompetanse. Ved akutte innleggelser og der det er påvist eller mistanke
om risikotilstander samarbeider jordmor med gynekolog. På fødeinstitusjoner behandler,
følger opp og skriver jordmor ut pasienter uten at denne nødvendigvis har vært i kontakt
med lege under oppholdet på fødeinstitusjonen.
Majoriteten av jordmødrene i spesialisthelsetjenesten er ansatt i en tredelt turnus og de
fleste har deltidsstillinger. Deltid gir manglende kontinuitet for brukerne av tjenesten og kan
ha negative konsekvenser for tjenestekvaliteten, rekruttering av kompetent personell og
effektiv drift. På den andre siden opplever jordmødre i full stilling i dagens organisering en
krevende arbeidssituasjon. Både selve skiftordningen med stor andel ubekvem arbeidstid
med travle vakter og minimumsbemanning i helger, kvelder og netter gjør situasjonen
uholdbar for mange og av den grunn velger deltid. Deltidsarbeid betyr at mange jordmødre
er økonomsk avhengig av en annen person, nyutdannede jordmødre får vanskeligheter med
å nedbetale studielån, dårligere pensjonsrettigheter osv. Innføring av arbeid hver trede helg
på 80 - tallet har medført at arbeidsgiver må telle ”hoder” for å oppnå nødvendig antall
personer i vaktberedskapen. Mange skiftarbeidere rapporterer helseplager og
helsepersonell står kortere i arbeidslivet enn i andre yrker.
Antall nyfødte har steget med 3100 i tiden 2007 – 2009 men antall jordmorårsverk er
redusert i samme periode.43 Selve innhentingen av data er endret i registreringen og det kan
medføre en endring i tallene. Helsedirektoratet er kjent med at enkelte foretak har redusert
sin jordmorbemanning de siste årene.
Tabell 4 Jordmorårsverk ved somatiske sykehus. KOSTRA, Statistisk sentralbyrå.2002-2008
2002
1 192

2003
1 187

2004
1 198

2005
1 205

2006
1 283

2007
1 337

2008
1 306

Kilde Statistisk sentralbyrå 2009. (Fra og med 2008 er antall årsverk hentet fra administrative registre. Tidligere
er årsverksdata innhentet via skjema).

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter oppgir andre tall og opplyser at jordmorledere av fødeog barselavdelinger ikke er inkludert her. Det er umulig å skille mellom ledere av ulike
avdelingskategorier. I 2007 oppgir Spekter 1205 årsverk, 2008: 1214 årsverk og i 2009 1301
jordmorårsverk.
Helsedirektoratet har ingen oversikt over og vurdering av bemanning i forhold til
arbeidsoppgaver på landets fødeavdelinger. Uformelt er det rapportert om stort arbeidspress
og liten bemanning i perioder med mange fødsler.
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6.4

Privat praktiserende jordmor og ansatte hos gynekolog/fastlege
Gap mellom tilbud og etterspørsel etter jordmortjenester har ført til at det i de senere år er
opprettet private jordmorsentra, særlig i større byer. Private jordmorsentra drives med
egenbetaling fra brukerne. Muligheten for inngå avtale om driftstilskudd skulle bidra til flere
jordmødre slik at kvinner skulle slippe å betale for tjenesten. Det har ikke skjedd. Ordningen
med driftstilskudd skulle gi bedre tilgjengelighet for kvinner som ønsker å gå til jordmor i
svangerskapet. Driftstilskudd har aldri blitt noen suksess. Kommunene har i liten grad vært
interessert i denne organiseringen. Flere jordmødre har søkt om driftstilskudd i ulike
kommuner med mangel på jordmor, men søknadene har blitt avvist.
Det er en håndfull jordmødre som tilrettelegger hjemmefødsel for kvinner som ønsker det.
Andre land som for eksempel Nederland, Storbritannia og Danmark organiserer
hjemmefødsel som en del av den offentlige helsetjenesten. Tilgjengelighet påvirker
etterspørselen, en kommune har de senere årene hatt i snitt 10 % hjemmefødsler på grunn
av en tilgjengelig jordmor.
Det er et fåtall jordmødre i privat praksis, de fleste som tilbyr private jordmortjenester har det
offentlige som sin hovedarbeidsgiver.
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7 Følgetjenesten

Ansvaret for følgetjeneste for gravide til fødested er fra 1. januar 2010 lagt til de regionale
helseforetakene i likhet med ansvar for annen syketransport inklusiv ambulansetjeneste.
Vaktberedskapen med kvalifisert jordmor er et lokalt kommunalt ansvar. Det forutsettes at
helseforetak og kommuner inngår avtaler om jordmortjeneste som sikrer felles
ressursutnyttelse. I mange kommuner vil dette bety at kommunene må prioritere den lokale
jordmortjenesten sterkere for å få til en vaktberedskap.
Følgetjeneste er vurdering av kvinner i fødsel/gravide av kvalifisert helsepersonell og at den
gravide/fødende får følge av kvalifisert helsepersonell til fødestedet, når det er vurdert som
nødvendig.
Rapporten Et trygt fødetilbud. Forslag til kvalitetskrav for fødeinstitusjoner44 har pekt på at
følgetjenesten har to hovedhensikter. Den ene er å sikre medisinskfaglig forsvarlighet. Den
andre er å skape trygghet for gravide/fødende når det er nødvendig at kvalifisert
helsepersonell undersøker og om nødvendig følger den fødende til fødeinstitusjon.
Rapporten slår fast at det bør foreligge et organisert følgetjenestetilbud der hvor det er
reisevei utover halvannen times til fødested. Rapporten beskriver krav til organisering,
samhandling og beredskap for å sikre innbyggere i kommuner med lang reisevei et forsvarlig
tilbud. For å etterkomme krav til forsvarlige og gode tjenester er det nødvendig med
avtaleverk mellom kommuner og helseforetak. De regionale helseforetak og kommunene
skal i løpet av høsten 2010 utarbeide regionale planer. Jordmordekning i
kommunehelsetjenesten er avgjørende for at følgetjenesten skal oppfylle kvalitetskrav og
opprettholdes som et forsvarlig helsetilbud. For videre beskrivelse av en kvalitetsbasert og
styrket jordmortjeneste med beredskap og følgetjeneste og en god utnyttelse av
jordmorressursene viser vi for øvrig til kapittelet om ambulant jordmortjeneste i denne
rapporten.
Omorganisering av fødselshjelpen i tråd med nye faglige krav til fødetilbudet vil
sannsynligvis stille andre og større krav til omfang av følgetjeneste der det blir lengre
reiseveier for enkelte gravide og fødende. Det har vært et krav om å sørge for at kvinner
som har lang reisevei til fødeavdeling sikres en forsvarlig følgetjeneste. Det er fortsatt
diskusjon om hvem som skal ha ansvaret og hvordan tjenesten skal virke og organiseres.
Den lokale jordmortjenesten i kommunen er til stede og har nærhet til kvinnens bolig og
oppholdssted. Det er derfor naturlig at kommunal jordmortjeneste kan ha ansvar for
vaktberedskapen etter avtaler mellom helseforetak og kommune. Dersom foretakene skal ha
ansvar for å bemanne følgetjenesten med jordmor vil det by på mange praktiske problemer.
Følgetjenesten kan organiseres i samarbeid mellom prehospitale tjenester som legevakt og
ambulanse og kommunal jordmortjeneste. På denne måten kan man få til et trygt og
forutsigbart lokalt tilbud til kvinnene. Det betyr at ansvaret for transporten knyttet til
følgetjenesten legges til regionale helseforetak i tråd med ansvar for annen syketransport
inklusiv ambulansetjeneste, mens den lokale jordmortjenesten i kommunen har ansvar for
jordmødrenes vaktberedskap.
Formuleringen ”ansvar for beredskap for følgetjeneste” er av enkelte kommuner tolket som
om hele ansvaret for beredskap kan overlates til foretakene. Det har vært uro i forbindelse
med dette. Helse- og omsorgsdepartementet gjennomgått aktuelt regelverk, og finner det
rimelig at finansieringsansvaret for følgetjenesten på sikt forankres i RHF - systemet.
Hvordan dette skal skje vil bli utredet nærmere. Departementet ser for seg
44
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overgangsperiode på ett til to år. Dette innebærer at dagens ordning med takstbasert
finansiering over folketrygden for følgetjeneste videreføres inntil videre.
Følgetjenesten er et godt eksempel på hvilke utfordringer som er til stede når to ulike
instanser med ulike finansieringsordninger skal samarbeide. Oppgaven skyves fra den ene
instansen til den andre, og det blir en diskusjon om ”hvem” som skal ta kostnadene. Ingen er
interessert i å ha utgiftene som er knyttet til tilbudet. Denne problemstillingen ble på nytt
aktualisert når det ble vedtatt at ansvaret for følgetjenesten for gravide blir overført til de
regionale helseforetakene. I de regionale helseforetakenes ansvar for følgetjenesten inngår
ansvaret for beredskap for følgetjeneste.45 Ansvaret for følgetjenesten er overført RHF-ene
som også er ansvarlig for fødeinstitusjonene og pasienttransportfeltet.
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8 Utfordringer til helsetjenesten

Den største utfordringen for jordmortjenesten er å fremstå som en samlet tjeneste på tvers
av kommune – og spesialisthelsetjenesten. Sammen med det totale tilbudet til brukerne skal
tjenesten bidra til et helhetlig forløp. Det er god og kunnskapsbasert praksis å tilrettelegge
for at brukere bør forholde seg til færrest mulige fagpersoner i løpet av svangerskap, fødsel
og i barseltid. Det er viktig for opplevelsen av trygghet og sikkerhet at det formidles
konsistent informasjon, uansett avsender og at det er en kontinuitet på systemnivå. Det vil si
at tjenestene er koordinert mellom nivåene.
Jordmortjenesten i kommunen er en knapp ressurs som skal fordeles på over 60 000
gravide årlig og minst like mange nyfødte. I kommunene er det i dag under 295
jordmorårsverk, et gjennomsnitt på 0,6 årsverk per kommune.
8.1

Brukermedvirkning
En myndiggjort bruker er nødvendig for en reel brukermedvirkning. Svangerskap, fødsel og
barseltid forutsetter en særlig medvirkning. Det er i utgangspunktet en normal fysiologisk
prosess og har for de fleste ikke sammenheng med en pasientrolle. Kvinnen er gravid, hun
føder, og sammen skal paret ta omsorg for et nyfødt barn. Myndiggjøringen av kvinnen
sammen med hennes partner og forberedelsene gjennom hele forløpet forutsetter at
helsetjenesten har en tilnærming som aktivt støtter og bidrar til egenomsorg og mestring.
For småbarnsforeldre endres fokus etter hvert som barna vokser og blir eldre. Perioden med
små barn er relativt kortvarig for den enkelte familie, noe som fører til en forbigående
oppmerksomhet hos den enkelte omkring svangerskap, fødsel og barseltid. Dette får
konsekvenser for brukernes interesse for å påvirke disse tjenestene. Etter kort tid er det
andre utfordringer som tar oppmerksomheten til småbarnsforeldre enn svangerskap fødsel
og barseltid. Det er likevel flere interesseorganisasjoner som er viktige pådrivere.46
Imidlertid er det ingen lange tradisjoner for reel brukermedvirkning i denne tjenesten.
Brukermedvirkningen må utvikles, styrkes og implementeres i tjenesteutvikling og
planarbeid.
Man vet at familiene ønsker seg kontinuitet og færre personer å forholde seg til i denne
fasen av livet. Brukerne påpeker hvor viktig det er å møte helsepersonell som ser, lytter,
tilpasser og utformer individuell hjelp.47 Kvinnens egen opplevelse av egen helse har også
betydning for hvordan hjelpen og støtten tilpasses den enkelte. Brukermedvirkning er en
lovfestet rettighet i pasientrettighetsloven. Å legge til rette for tilstrekkelig og lett tilgjengelig
informasjon bidrar til at kvinner selv kan oppleve å ha kontroll over eget liv, motta hjelp på
egne premisser og bli respektert.
Jordmortjenesten i svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorgen må legge til rette for at
brukerne aktivt påvirker egne valg og anvender egne ressurser. Brukermedvirkning
forutsetter tilstrekkelig informasjon, slik at den det gjelder kan foreta et gjennomtenkt valg.
Valgene vil da baseres på relevant informasjon om fordeler og ulemper i tilknytning til
konkrete alternativer. Det krever tid å opprette en god og trygg kommunikasjon.
Informasjonen som gis fra helsepersonell skal tilpasses forutsetninger som alder, modenhet,
erfaring og kultur- og språkbakgrunn.
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Familieperspektivet er etterlyst av brukerne, særlig i barselomsorgen. Slik tjenesten i dag er
organisert, samt av mangel på ressurser, kan partner av og til ikke få bidratt så mye som de
selv kunne ønske i starten etter barnets fødsel. Både i et kjønnsperspektiv og et
familieperspektiv taper familiene på at det ikke er lagt bedre til rette for partner og families
involvering i barseltiden. I et helsefremmende og forebyggende perspektiv er involvering av
familie og partner svært verdifullt. Det er imidlertid viktig at tjenesten er tilrettelagt slik at de
som har behov for ekstra støtte, eksempelvis som mangler støtte fra familie og partner, blir
ivaretatt på en særlig god måte.
Det pågår i dag arbeid med å tilrettelegge bedre og lettere tilgjengelig informasjon til
brukerne. Helsedirektoratet arbeider med nettportal og nettsider, samt oppdatering og
utarbeidelse av informasjon til brukere, som også skal være tilgjengelig på flere språk. Når
det gjelder kunnskap om behov og ønsker i brukergruppene planlegges nå en nasjonal
brukerundersøkelse ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenenesten. Dette vil bidra til
bedre informasjon og mer kunnskap om målgruppen slik at tjenestene kan tilpasses i enda
større grad enn i dag. Resultatene vil være tilgjengelige tidlig i 2011.
Helsedirektoratet har begrenset kunnskap om hvordan brukerne opplever tjenestetilbudet.
Opplevelse av tilgjengelighet, personell, forberedelse til fødsel, barseltid og informasjon er
kartlagt i 2003.48 Rapporten viser store geografiske forskjeller i tilbudet i
svangerskapsomsorgen. Brukerne etterlyser tydelig informasjon og kunnskap om de ulike
aktørenes styrker og oppgaver og hvordan deres ulike kompetanse kan utnyttes til beste for
brukerne. Tjenesten bør også kunne bli bedre til å forberede foreldrene på barseltiden. Det
ble etterlyst bedre tilrettelegging slik at far/partner i større grad kan involveres i
svangerskapsomsorgen.
Undersøkelsen fra 2003 avdekket at ulike grupper kvinner har ulike behov og forutsetninger
til å nyttiggjøre seg tjenesten men peker særlig på:
• Kvinner som får sitt første barn
• Kvinner som opplever komplikasjoner i svangerskapet
• Kvinner med minoritetsbakgrunn
• Kvinner med lav utdannelse/lav inntekt
• Unge kvinner under 25 år
Det er ikke overraskende at kvinner som føder for første gang og kvinner som opplever
komplikasjoner har et større behov for informasjon, ekstra oppfølging og trygghet. Personer
med bakgrunn fra Afrika og Asia rapporterte i undersøkelsen at de opplevde
tilgjengeligheten som noe dårligere enn andre. Det gjaldt særlig muligheten til å komme
innom uten avtale, muligheten til å ha en fast person å gå til, og geografisk avstand til
kontrollstedet. Gravide med afrikansk eller asiatisk bakgrunn hadde også andre bekymringer
enn majoritetsbefolkningen med norsk bakgrunn. Det foreligger i dag en del kunnskap om
sårbare og utsatte grupper kvinner og familier med behov for spesielt tilrettelagte
tjenenester. Retningslinjer for svangerskapsomsorgen påpeker at grupper med risikofaktorer
bør ha ytterligere oppfølging utover basisprogrammet.49
Legkvinnekonferansen påpekte at kvinner ønsket helsepersonell som kan se og lytte og er i
stand til å individualisere sin dialog.50 Kvinnene beskrev ulike former for trygghet:
Kompetente fagpersoner, tilgjengelig spisskompetanse og ressurser som moderne teknologi
på den ene side og den rent menneskelige trygghet som består av elementer som
tilhørighet, nærhet og kommunikasjon på den andre siden. Kvinnene mente at
motsetningsforholdet som er skapt mellom det medisinske sikkerhetsnettet og verdier som
nærhet og trygge relasjoner kan nedtones og at det ene ikke trenger å gå på bekostning av
det andre. Fleksibilitet og individualitet etterlyses, det påpekes at kvinner ønsker et bredt
48
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spekter og løsninger som kan tilpasses hver enkelt familie og kvinnes behov. Kvinnene
ønsker et tilgjengelig apparat underveis i hele forløpet.
Kvinnene ønsker kontroll med sin situasjon gjennom en kontinuerlig og helhetlig oppfølging
som forhindrer fragmentering. Kvinnene er relasjonsorientert, i tillegg ønsker de et individuelt
og fleksibelt system som kan gi valgmuligheter i forhold til ulike opplegg som hver enkelt
føler seg bekvem med. Det synes som om det å velge selv øker følelsen av å beherske
situasjonen. Kvinner vil ha valgmuligheter i prosessen samt kontroll og kontinuitet. Det å bli
møtt med respekt og verdighet samt færrest mulig personer å forholde seg til er effektivt og
rasjonelt
Samhandlingsreformen har påpekt at det er behov for en klarere pasientrolle. Fasen som
omfatter svangerskap, fødsel og barseltid er et tydelig og avgrenset forløp. Kvinnen og
hennes partner har en tydelig rolle hvor brukermedvirkning, deltagelse, engasjement og
involvering er naturlig og nødvendig.
Den økende gruppen av språklige og kulturelle minoriteter representerer en særlig
utfordring, både medisinsk, kulturelt og språklig. Det er behov forebyggingsstrategier og
kunnskapsbaserte metoder tilpasset målgruppen. God og tilrettelagt informasjon og riktig
bruk av kvalifisert tolk er viktig for å sikre at kvinner og familier med språklig og kulturell
minoritetsbakgrunn får et likeverdig tilbud.
Hvordan kan brukerperspektivet løses på en god og tilstrekkelig måte? Kan det være mulig
å stadfeste noen enkle rettigheter for gravide, fødende og barselkvinner. Et minstekrav som
kan og bør oppfylles for alle? Det er mulig at et sett av nøkterne rettigheter kan dempe
forventningene og tette gapet mellom det som er mulig og umulig å oppnå eller forvente av
tjenestene.
I diskusjonene om nedleggelse av fødeinstitusjoner eller endring av drift har det manglet et
viktig aspekt. Hvordan kan kvinner og familier føle seg trygge når det lokale fødetilbudet
omorganiseres. Det er flere distrikter som har langt til nærmeste fødeinstitusjon hvor kvinner
opplever trygget på bakgrunn av en velfungerende jordmortjeneste med følgetjeneste og
beredskap. Det kan være behov for forutsigbarhet og trygghet å få på plass et nytt tilbud før
det bestående endres.
8.2

Minoritetshelse
Tilbudet til gravide, fødende og barselkvinner og deres partnere med minoritetsspråklig- og
kulturell bakgrunn bør bli bedre. Det er en økende gruppe og i sentrale deler av landet er
kvinnene en betydelig andel av fødepopulasjonen. Kvinnene og familien trenger
individualisert hjelp og støtte. Der det er behov for tolkesamtaler krever det bedre
planlegging og konsultasjonene tar lengre tid.
Betydningen av kulturforståelse og god kommunikasjon kan tilsi at det vil være en fordel at
et lite team av jordmødre følger opp kvinnene og familien i svangerskap, fødsel og barseltid.
Til nå har det ikke vært mulig, verken på grunn av kapasitet i jordmortjenesten eller
organiseringen av det helhetlige tjenestetilbudet. Her er det et stort forbedringspotensial. Det
gjelder også tilbudet til den samiske befolkningen.
Å forebygge kjønnslemlestelse gjennom informasjon og dialog og tilby adekvat helsehjelp for
eventuelle komplikasjoner ved utført kjønnslemlestelse har høy prioritet i
svangerskapsomsorgen. Det er viktig for fødselsforløpet å fange opp disse kvinnene på et
tidlig tidspunkt. Regjeringen har i mange år hatt en omfattende innsats rettet mot
kjønnslemlestelse. Jordmortjenesten har vært en viktig målgruppe i det forebyggende
arbeidet mot kjønnslemlestelse og for identifisering av helsekonsekvenser og tilbud om
helsehjelp. Poliklinikker med spesialkompetanse er etablert i samtlige regionale
helseregioner, jordmødre og leger i svangerskapsomsorgen henviser kvinnen dersom det er
behov for vurdering av spesialisthelsetjenesten. Jordmødre med minoritetsbakgrunn er også
knyttet til tilbudene enkelte steder. Når det gjelder forebygging av kjønnslemlestelse er
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temaet et av mange viktige tema som jordmor snakker med målgruppen om, spesielt der
hvor kvinnen føder en datter. Det tar tid å oppnå tillit og en åpen dialog, kontinuitet og færre
omsorgspersoner er avgjørende for å påvirke familienes holdninger og kunnskap.
Svangerskapsdiabetes og diabetes har økt forekomst blant kvinner fra det indiske
subkontinent og Nord – Afrika. Veiledning i forhold til kosthold og fysisk aktivitet er et
forebyggende og helsefremmende tiltak i svangerskapsomsorgen sammen med anbefalt
screening i svangerskapet for den gruppen kvinner.
Jordmortjenesten kommer i kontakt med mange ulike grupper kvinner i vanskelige
livssituasjoner som for eksempel kvinner som er i tvangsekteskap. Personer med språklig og
kulturell minoritetsbakgrunn kan i noen tilfeller ha behov for tilrettelagte tjenester i form av
kvalifisert tolk og tilrettelagt informasjon. Det er et mål at helsetjenestene skal være
likeverdige, i den forstand at de skal være tilpasset på en slik måte at også minoriteter skal
kunne dra nytte av tjenestene på lik linje med resten av befolkningen. Tjenestene møter
ulike forventninger og behov og ulike forståelser av hva som er god behandling eller gode
løsninger på aktuelle problemer. Kjennskap til systemet og helsetjenestene kan være
begrenset. Å legge til rette for god kommunikasjon og kunnskap både i befolkningen og i
tjenesten er derfor essensielt.
8.3

Demografi
I 2009 ble det født 61 800 barn. Ikke siden 1972 er det født flere barn enn i fjor. Fra 2008 er
dette en økning på 1300 fødsler i året. Trenden går i retning av en økning i antall fødsler. Et
mellomalternativ for fremskriving av befolkningsøkningen tilsier at fødselstallene vil stige i de
nærmeste årene.51 St. meld. nr. 12 (2008 – 2009) En gledelig begivenhet beskriver en
forventet økning på 8000 fødsler fra 2008 frem til 2020. Etter norsk målestokk tilsvarer dette
to store fødeavdelinger. Forventning om fortsatt økning i antall fødsler krever at det
planlegges og tilrettelegges både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
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Figur 6 Antall fødte i perioden 2000 – 2009. Kilde: Statistisk sentralbyrå 2009
Kilde: Medisinsk fødselsregister. Folkehelseinstituttet.

I løpet av de siste 10 årene er det en tendens til at det er færre fødsler på de minste
fødeinstitusjonene og at antallet øker ved de største kvinneklinikkene. Uansett årsak ser det
ut til at det er en dreiing mot en sentralisering av fødslene.52
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Figur 7 Andel fødsler på institusjoner med færre enn 500 fødsler per år. 2000-2008
Kilde: Medisinsk fødselsregister. Folkehelseinstituttet.

Sentralisering, økte fødselstall og bostedsmønsteret vil sannsynligvis føre til fortsatt flere
fødsler på de større fødeinstitusjonene.
Om lag 77 % av alle kvinner i Norge bor i tettbygde strøk. Samlet sett bor 91 % av
innvandrerkvinner i Norge i tettsteder. Omlag 14 % av befolkningen i Norge har
innvandrerbakgrunn.53 Størst konsentrasjon er det i Oslo, hvor innvandrerbefolkningen har
økt betraktelig, spesielt de siste 20 årene.
8.4

Jordmorutdanning og kompetanse
Globalt er det stor mangel på jordmødre. WHO anslår at det er behov for 700 000 flere
jordmødre i verden. Dette står i kontrast til nasjonale forhold hvor det er det mange
jordmødre som ikke praktiserer yrket sitt. Årsakene til dette er mange og sammensatte og
det er behov for mer kunnskap og dokumentasjon for å forklare utviklingen i Norge.
Jordmorrollen innebærer et selvstendig og konkret ansvarsområde som er nedfelt i
tjenestedirektivet, som er ratifisert av EØS-medlemsstatene. 54
Direktivet pålegger
medlemsstatene å påse at jordmødre har rett til å få adgang til å utøve visse typer
virksomheter. Direktivet beskriver videre krav til kompetanse og oppgaveportefølje og krav til
omfang og innhold i utdanningen. Det er Statens autorisasjonskontor som gir autorisasjon til
jordmødre i henhold til Helsepersonelloven § 48. For å fylle jordmorrollen har en autorisert
jordmor utdannet i Norge treårig sykepleierutdanning og toårig jordmorutdanning.
Turnustjenesten opphørte i 2005 da utdanningen ble endret fra å være ettårig med ett års
obligatorisk turnustjeneste, til å være en toårig utdanning.
I den gamle ordningen med turnusår fikk jordmor systematisk veiledning, trening i
kommunikasjon med pasienter og pårørende, kompetanse innen tverrfaglig samarbeid og
allsidig praksis fra aktuelle tjenesteområder. Turnusåret sikret at jordmorkandidaten fikk bred
praksiserfaring i starten av sin yrkeskarriere. Denne breddeerfaringen bidro til å oppfylle
intensjonen med turnusåret, nemlig å utdanne funksjonsdyktige yrkesutøvere. De første
årene i en yrkeskarriere er viktig for profesjonaliseringen av en yrkesgruppe. Fordelen med
gammel utdanning var at alle fikk anledning til å komme ut i klinisk jordmorarbeid straks etter
utdanning og jordmorkandidatene kunne utvikle sine ferdigheter videre. Slik utdanningen var
innrettet ble den imidlertid vurdert til ikke å være i tråd med EØS- kravene, og utdanningen
måtte følgelig endres.
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Dagens ordning innebærer at nyutdannede jordmødre med autorisasjon søker tjeneste på
vanlig måte som andre jobbsøkere. Helsedirektoratet har inntrykk av at nyutdannede sliter
med å komme ut i arbeidslivet som jordmor. Arbeidsmarkedet for jordmødre er stramt både i
kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Det er få ledige stillinger og de aller
fleste nyutdannede søker seg til foretakenes fødeavdelinger at, de ønsker mer fødepraksis
for å få bedre ferdigheter i fødselsarbeid. Når det gjelder stillinger er det vanligst med
deltidsstillinger. Det fører til at det tar lenger tid å oppnå funksjonsdyktighet og
handlingskompetanse. Denne utviklingen er bekymringsfull og alvorlig. Mange jordmødre
velger å gå tilbake til sykepleierarbeid, og mister sin opparbeidede kompetanse og trening i
jordmorfaget.
Helsedirektoratet ser med bekymring på situasjonen der mange jordmødre ikke går fra
utdanning til en aktiv jobb som jordmor. For å få trygghet og sikkerhet i yrkesutøvelsen
kreves det et visst volum med situasjoner som gradvis øker ferdighetene. Mengdetreningen
kombinert med kvalifisert veiledning av en erfaren jordmor er avgjørende for å lære og for å
opprettholde en faglig forsvarlig praksis. Jordmoryrket er særdeles krevende og ansvarsfullt.
Det jordmorfaglige ansvaret er omfattende og svikt kan føre til alvorlige hendelser med store
konsekvenser både for kvinnen, barnet/fosteret, familien og samfunnet. Tverrfaglig
samarbeid er også en kompetanse som må utvikles. Vurderingen av når et svangerskap
eller en fødsel endrer karakter fra å være et normalt forløp til å være en risikotilstand krever
øvelse, faglig trygghet, rutine, kjennskap til seleksjonskriterier, retningslinjer og erfaring og
kompetanse i vurdering av risiko og risikohåndtering.
Jordmorrollen har endret karakter i de senere årene. Økende bruk av medisinsk teknologi
og avansert fosterovervåkning krever for eksempel særskilt opplæring både under studiet og
i praksis. Generelt kreves det at all teknologi må brukes med klokskap og resultatene tolkes i
tråd med gjeldende anbefalinger. Dette krever øvelse, veiledning og erfaring. Differensiert
fødselsomsorg krever god kunnskap om seleksjonskriterier og praktiseringen av disse.
Jordmorledede avdelinger med svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg gir jordmødre
ansvar og oppgaver som krever nytenkning og utvikling av jordmortjenesten i samarbeid
med andre profesjoner. Generelt har en jordmor et stort ansvar og på denne bakgrunn er det
viktig at nyutdannede sikres kontinuitet i yrkesutøvelsen som sikrer progresjon i ferdighetene
straks etter endt utdanning.
Systemrevisjoner viser at det er et forbedringspotensial for både jordmor- og legetjenesten
på fødeinstitusjonene. Det handler om både kompetanseheving, kommunikasjon, ledelse og
samarbeid. I likhet med andre profesjoner er det derfor viktig for jordmødre å beholde og
utvikle sin kompetanse i et aktivt fagmiljø som bidrar til faglig forsvarlig praksis.
I de nordiske landene er det ulike utdanningsmodeller. Danmark har en tre og et halvårig
direkte jordmortutdanning. I Sverige er utdanningen av 18 måneders varighet basert på
sykepleieutdanning. Ellers i Europa finner man ulike modeller, både som direkte utdanning
og som en påbygning av sykepleierutdanningen. Det bør vurderes om det er hensiktsmessig
med en gjennomgang og evaluering av dagens utdanning for å vurdere om innhold og
omfang er i samsvar med fremtidens krav til jordmorrollen. Det er nødvendig å ta hensyn til
både faglige endringer og de organisatoriske utfordringer som er påpekt av Helsetilsynet.
Nye utfordringene for helsetjenesten må det også tas hensyn til. For eksempel kan ytelse av
tjenester til brukere med minoritetsbakgrunn kreve en annen tilnærming enn det
tjenenestene er vant med å benytte.
Forskning er avgjørende for profesjons-, fag- og tjenesteutvikling og kunnskapsbasert
praksis. Det er mangel på forskning og organisert kunnskapsutvikling innen jordmorfaget,
særlig i kommunehelsetjenesten. Helsedirektoratet mener det er viktig og nødvendig med en
kunnskapsbasert utvikling av jordmortjenestene og jordmorfaget, og at jordmødre bør være
en aktiv del av utvikling av eget fag, inkludert forskningsaktivitet.
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Helsedirektoratet er kjent med at Høgskolen i Vestfold søker Nasjonalt organ for kvalitet i
utdanningen (NOKUT) om å gjøre jordmorutdanningen til en mastergrad. Søknaden omfatter
både autorisasjon og mastergrad.
Uavhengig av hvilken form jordmorutdanningen vil ha i fremtiden, bør det legges til rette for
forskning og fagutvikling innenfor jordmorfaget.
8.5

Forebyggende og helsefremmende arbeid
Jordmortjenesten har oppgaver innen mødre -, perinatal -, seksuell - og reproduktiv helse.
Familieperspektivet ivaretar kvinnen, inkluderer partneren og sørger for at barnet får en så
god start som mulig. I svangerskapsomsorgen og fødselshjelpen bidrar tjenesten med å
redusere og identifisere risiko og sykelighet for kvinner og barn under graviditet, fødsel og
spedbarnstid. Regjeringens satsningsområder omfatter kvinner i reproduktiv fase.
Jordmortjenesten møter målgruppen og kan bidra med å forebygge og avdekke:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sosial forskjeller og fattigdom
Forebygging av diabetes og overvekt
Røykfri graviditet
Screening for depresjon, vold i nære relasjoner og rus
Kjønnslemlestelse
Tvangsekteskap
Reduksjon av sykefravær
Forebygging av uønskede svangerskap og svangerskap hos tenåringer

Svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg skal være forutsigbare tjenester med lave
terskler. Det bør være enkelt å ta kontakt for å få samtale eller kontroll. Grunnlaget for god
folkehelse legges både før og i svangerskapet og gravide er ofte motivert for å endre sine
levevaner, til beste både for egen og barnets helse. Å være gravid er en normal fysiologisk
prosess, og friske kvinner med normale svangerskap trenger en annen tilnærming og
oppfølging enn syke gravide. Begge grupper trenger imidlertid omsorg, støtte og veiledning.
I tillegg trenger syke gravide pleie og behandling, og kan trenge oppfølgning i både
spesialist- og kommunehelsetjeneste. Det skal ikke være noe konkurranseforhold mellom
friske og syke gravide om ressurser, men tjenester som gis bør være tilpasset den enkelte.
Det helsefremmende og forebyggende aspektet innebærer at friske også skal ha tilgang på
gode og kunnskapsbaserte tjenester.
Svangerskapsomsorgen som tilbys er et omfattende forebyggende og helsefremmende
program. Oppslutningen om tjenesten er god og gravide går til oppfølging både hos jordmor
og lege. Den jordmorfaglige innsatsen tar sikte på å styrke, støtte og bistå kvinnen og
familien gjennom hele dette forløpet. Jordmortjenesten skal ha kunnskap om individuelle
fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og religiøse forhold som har betydning for å knytte seg
til det kommende barnet og danne en familie. Flere av de prioriterte områdene i
svangerskapsomsorgen er rettet mot deler av minoritetsbefolkningen og mot grupper med
særlige behov eller risikoprofiler. Generelt er det en utfordring å nå frem med målrettet
forebyggende arbeid i forhold til utsatte grupper. Direktoratet mener det er behov for mer
kunnskap om effektive metoder for en kunnskapsbasert tilnærming, med effektive metoder
og intervensjoner.
8.6

Rekruttering og stabilisering av jordmødre
Jordmødre er en av de minste gruppene med faglært helsepersonell med lengre utdanning.
Gruppen er på størrelse med psykologer og tannleger. Autoriserte jordmødre i Norge
omfatter 4578 personer, av disse er 1013 kun med jordmorautorisasjon.55 Majoriteten har
55

SAFH 11.2.2010
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dobbel autorisasjon som både jordmor og sykepleier. Mellom 190 - 225 jordmødre har årlig
fått innvilget autorisasjon fra 2001. Figur tre viser at nær halvparten av autorisasjonene gis til
jordmødrene med utdanning fra andre land i forhold til jordmødre utdannet i Norge.
Erfaringen er at særlig svenske og danske jordmødre er engasjert for kortere perioder som
vikarer eller leies inn via byråer. Når det gjelder jordmødre som representerer språklige og
kulturelle minoriteter så har direktoratet ingen oversikt. Samisktalende jordmødre kan
omfatte cirka ti personer i hele landet.
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Figur 8 Antall autoriserte jordmødre basert på utdanningsland 2001-2009
Kilde: Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) 2010

Det er fem utdanningsinstitusjoner for jordmødre på både universitets- og høgskolenivå.
Universitetet i Tromsø tar opp 20 studenter årlig, høgskolene i Bergen og Akershus tar opp
henholdsvis 40 og 45 studenter årlig. Høgskolen i Trondheim tar opp 28 studenter annet
hvert år. Vestfold er en deltidsutdanning over tre år og tar opp 20 studenter annet hvert år.
Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte i 2008 en beregning av tilbud og etterspørsel for i
alt 20 grupper av helse- og sosialpersonell vil utvikle seg fram mot 2030.56 Beregningene tar
utgangspunkt i ulike forutsetninger.
På tilbudssiden:
• Sysselsetting og yrkesdeltaking etter utdanning innenfor tjenesteområdene
• Studiekapasitet, gjennomføringsgrad
• Beregnet avgang
På etterspørselssiden:
• Demografisk utvikling
• Dekningsgrader og forbruksrater for helse- og sosialtjenester
• Økonomisk utvikling
Basert på disse forutsetningene har SSB gjort en rekke alternative beregninger for balansen
i arbeidsmarkedet for gruppene av helse- og sosialpersonell.57 Datagrunnlaget er hentet fra
2007.

56
57

Rapport 2009/9 ”Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030 HELSEMOD 2008.
Rapport 2009/9 ”Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030.
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Balansen i arbeidsmarkedet for jordmødre fram til 2030, i flg. HELSEMOD, alternative
framskrivinger.
200

Balansetallene (tilbud etterspørsel)
har følgende forutsetninger.:
Tilbudssiden tar utgangspunkt i
beholdningstall, yrkesfrekvens og
arbeidstid, studentopptak
gjennomføringsgrad (data fra 2007
og tidl.)
Etterspørselssiden har tre
alternative utviklingsbaner.
Demografi: Baseres på
aldersrelaterte forbruksrater og
tjenesteomfang slik at det bare er
befolkningens størrelse og
sammensetning som påvirker
etterspørselen
Referanse: Forutsetter vekst i
etterspørsel med 0,5% årlig i tillegg
til vekst som følge av demografi.
Høy vekst: Som referanse, men
med 1,0% årlig vekst i tillegg
Høyt tilbud: Synliggjør balansen
ved 20 % høyere opptak og høy
etterspørsel.

100

0
2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

2027

2029

-100

-200

-300

-400

-500

-600
Balanse demografialternativ
Balanse referanse

-700

Balanse høy etterspørsel
Balanse høyt tilbud

-800

Studiekapasiteten er lav relativt til det observerte beholdningstallet på vel 3 200 fra 2007
(under 4 %). Dette er omtrent som for helsefagarbeiderne, men noe høyere enn for
fysioterapeuter, leger og tannleger. Med de forutsetningene som er lagt til grunn ventes det
bare en moderat vekst i antall tilbudte årsverk fra jordmødre gjennom framskrivingsperioden
(22 % fram mot år 2030). Veksten i etterspørselen gjennom framskrivingsperioden er også
forutsatt å være relativt lav (37 %), noe som er høyere enn i forrige beregning (2005), fordi
veksten i barnetallet er forventet å bli noe høyere. Beregningene indikerer dermed at det vil
bli noe underdekning, om lag 295 årsverk (referansealternativet) ved slutten av perioden og
denne vil bli større med økt satsing på primærhelsetjenesten.
Etter at siste versjon av HELSEMOD ble publisert har tilbudsforutsetningene bedret seg noe
da det ble opprettet 15 nye studieplasser for jordmødre fra høsten 2009.
Beregningen legger dagens ansvar og organisering til grunn. Denne beregningen har ikke
tatt hensyn til vedtaket om å styrke tjenesten med tanke på kvalitet og kvantitet.
Dagens arbeidsmarked for nyutdannede jordmødre er ikke kartlagt. Helsedirektoratet har
grunn til å tro at det er variasjon på landsbasis. Generelt er det vanligst å tilby jordmødre,
også nyutdannede deletidsstillinger.
Tabell 1 Sysselsetting av jordmødre – ukentlig avtalt arbeidstid 4. kvartal 2008
I alt
2438

1-19
533

20-29
754

30-36
778

37-39
337

40-44
32

58

45 og mer
4

Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk for helse- og sosialpersonell, Statistisk sentralbyrå

Sysselsettingsstatistikken for helse og sosialpersonell viser at jordmødre ligger lavt i
gjennomsnittlig timeantall per uke i hovedarbeidsforhold sammenlignet med andre grupper
helsepersonell med fem års utdanning eller mer. Det betyr at de samlede jordmorressursene
ikke benyttes fullt ut.
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9 Virkemidler og tiltak

Det er ønskelig med en bedre utnyttelse av de samlede jordmorressursene. Det er
nødvendig å vurdere tjenesten både i spesialist – og kommunehelsetjenesten som et samlet
felt. Tilstrekkelig jordmordekning i alle kommuner er en forutsetning for trygge og robuste
tjenester og det forutsetter stabilitet i jordmorstillingene. En økt tilgjengelighet reflekteres i en
økning i antall årsverk. Det vil føre til bedre tjenestekvalitet, trygghet og forutsigbarhet for
brukerne.
Når det gjelder personellutfordringen generelt i helsetjenesten i fremtiden er det nødvendig å
vurdere hvem som kan gjøre hva i forhold til prioritering og faglig forsvarlig bruk av
tilgjengelige ressurser.
Helsedirektoratet beskriver i dette kapittelet først tidligere tiltak for å styrke jordmortjenesten,
finansieringsordninger, rammer for kvalitetsarbeid og WHO-anbefalinger, samt organisering
og ansvarsfordeling mellom tjenestenivåene.
Deretter foreslår direktoratet tiltak og virkemidler for styrking av jordmortjenesten:
Koordinerte
jordmortjenester,
fagutviklingsjordmor,
moderne
distriktsjordmor,
nybegynnerstillinger, kompetanseløft og endring av lov og forskrift.
9.1

Tidligere tiltak for å styrke jordmortjenesten
Utover endringer i lov, forskrift og økonomiske virkemidler er kommunene gjennom det årlige
rundskriv IS-1 fra Helsedirektoratet fra 2004 til i dag blitt bedt om å styrke jordmortjenesten,
blant annet som et ledd i Opptrappingsplan for psykisk helse. Det har allikevel ikke lyktes å
styrke jordmortjenesten i kommunene. Samtidig er det et uttalt ønske om kontinuitet og
helhetlige tjenestetilbud både fra brukere, fagligmiljø og fra politisk hold.
I 1991 forsøkte myndighetene å stimulere kommunene til å organisere svangerskapsomsorg
i helsestasjon gjennom endring i folketrygdloven ved å innføre en egen refusjonsordning for
svangerskapsomsorg i helsestasjon utført av lege og jordmor.59 Regjeringen påpekte at
svangerskapsomsorg er et forebyggende arbeid, og at kontrollene i svangerskapet bør være
forankret i kommunehelsetjenestens ansvar for forebyggende arbeid.60
Den kommunale jordmortjenesten ble lovfestet med virkning fra 1. januar 1995 for ”å sikre
nødvendig faglig nivå på svangerskapskontrollen”.61 Med obligatorisk menes det ikke at
kvinner har obligatorisk rett til å gå til jordmor, men at kommunen har tilgang på jordmor.
Ved Stortingets behandling av St.meld. nr. 43 (1999-2000) Om akuttmedisinsk beredskap i
juni 2001, ble det gjort flere vedtak innenfor svangerskaps- og fødselsomsorgen, blant annet
ba Regjeringen Stortinget om å ”fremme forslag til lovfesting av trygderefusjon for
svangerskapskontroll utført av jordmor i privat så vel som i offentlig virksomhet”. Komiteens
flertall anså det som urimelig at kvinner som valgte private løsninger, ofte i mangel av et
offentlig tilbud, på grunn av manglende refusjonsordning skulle måtte betale for
svangerskapsomsorgen selv. Det var ønskelig at de gravide skulle ha en reell mulighet til å
velge den form for helhetlig svangerskapsomsorg de måtte ønske.
I Innst. O.nr.3 (2003-2004) legger departementet til grunn at gravide selv skal kunne velge
om hun ønsker oppfølging i svangerskapet hos lege eller jordmor i eller utenfor helsestasjon,
og at de samme prinsippene som gjelder for annet privatpraktiserende helsepersonell i
59 Ot. prp. nr. 3 (1990-91)
60 St.meld. nr. 36 (1989-90) Røynsler med lova om helsetenesta i kommunane
61

Ot.prp. nr. 60 (1993-94) og rundskriv I-14/95.
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helsetjenesten skal gjelde for jordmødre. Det vil si at jordmødrene går inn som en del av det
organiserte helsetjenestetilbudet gjennom avtale om driftstilskudd. Innstillingen påpeker
videre nødvendigheten av ”at forskriften til loven blir utformet slik at kvinnens valgfrihet med
hensyn til hvem som skal ha hovedansvaret for svangerskapsomsorgen, blir reell”.
Fordi jordmordekningen fremdeles ikke var tilfredsstillende forsøkte regjeringen å styrke den
ved å forskriftsfeste svangerskapskontroll/-omsorg i tilknytning til helsestasjon fra 1. juli
2003.62 Fra mai 2004 er det anledning til å kreve refusjon for svangerskapskontroller utført
av jordmor i privat praksis forutsatt driftsavtale med kommunen.63 Kommunene fikk
muligheter til en fleksibel organisering av tjenestetilbudet ut fra lokale behov og geografiske
forhold. Det ble mindre oppmerksomhet på samlokalisering av helsepersonell og kravet om
lokalisering av en jordmortjeneste på helsestasjonen er frafalt. Jordmødrene hadde store
forventninger til denne forskriften som skulle føre til flere jordmødre i kommunene og gi
anledning til å åpne egen praksis med driftsavtale med kommunen.
Etter to år ble det ble opprettet takster for jordmor for første gangs konsultasjon av gravide
og for taking/innsendelse av nødvendige biologiske prøver.64
9.2

Finansiering – takster i jordmortjenesten
Folketrygdens stønad ved helsetjenester i kapittel 5 i folketrygdloven, har som overordnet
mål å gi befolkningen i alle deler av landet god tilgang til effektiv medisinsk behandling ved å
dekke utgifter til helsetjenester.65 Folketrygden gir i hovedsak stønad ved helsetjenester
utenfor institusjon. Omsorgstjenester og forebyggende tjenester finansieres i utgangspunktet
ikke av folketrygden. Kommunene har en lovfestet plikt til å tilby jordmortjenester, jf. lov om
helsetjenesten i kommunene § 1-3, og folketrygdens stønadsordning skal bidra til å
finansiere kommunale jordmortjenester og jordmorhjelp utenfor institusjon. Det rettslige
grunnlaget er hjemlet i folketrygdloven § 5-12:
• Trygden yter stønad til dekning av utgifter til kontrollundersøkelser under
svangerskap som utføres av jordmor. Stønad ytes bare dersom jordmor har avtale
om driftstilskott med kommunen eller er ansatt i kommunen, jf.
kommunehelsetjenesteloven § 5-1.
• Trygden dekker nødvendige utgifter til jordmorhjelp ved fødsel utenfor institusjon.
• Departementet gir forskrifter om stønad etter denne paragrafen, herunder om
stønadssatser. 66
Refusjon for jordmorhjelp er regulert i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til
jordmorhjelp, jf folketrygdloven kapittel 5. Folketrygden gir stønad uavhengig av om
svangerskapskontroller og veiledning i familieplanlegging utføres av jordmor i helsestasjon
eller av privatpraktiserende jordmor med driftstilskudd. Det kan ikke gis driftstilskudd som
tilsvarer mindre en 1/5 arbeidstid. Det er ingen tilsvarende minimumskrav for jordmor i
kommunal stilling. Privatpraktiserende jordmor kan utløse stønad for fødsel utenfor
institusjon og følgetjeneste uten at jordmor har kommunal driftsavtale eller stilling. Disse
tjenestene omfattes ikke av kommunens ansvar i henhold til kommunehelsetjenesteloven.
Det er ingen regulering eller styring av disse tjenestene.
Kommunens kostnader til jordmortjenesten er enten i form av lønn dersom jordmor er ansatt
i kommunen/helsestasjonen, eller i form av driftstilskudd dersom jordmor har inngått
driftsavtale med kommunen. Når jordmor er ansatt i kommunen, tilfaller trygderefusjonene
kommunen som arbeidsgiver. Ved driftsavtale med kommunen tilfaller refusjonen fra
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Om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Forskrift 3. april 2003 nr
450
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Forskrift om stønad fra folketrygden til dekning av utgifter til jordmorhjelp. Rundskriv I-7/2004.
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Ot.prp. nr. 89 (2002-2003)
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folketrygden jordmoren. Jordmødre i privat praksis uten driftsavtale er kun berettiget til
refusjon for fødsler utenfor institusjon og følgetjeneste.
Refusjonsordningen forvaltes av Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) som inngår
oppgjørsavtaler med helsestasjoner og jordmødre. Ordningen med kommunalt driftstilskudd
til jordmødre er lite utbredt. HELFO har oversikt over fire driftsavtaler i februar 2010, det er
mulig to til tre av avtalene er oppsagt. Det dreier seg om ubetydelige summer som utløses i
refusjon – se tabell 3. Driftstilskuddene er på mellom 200 000 og 300 000 kroner årlig.
Tabell 5 Helserefusjon for jordmorhjelp, regnskapsutvikling 2008 - 2009
Svangerskapsomsorg på helsestasjon
Jordmor med driftsavtale
Jordmorhjelp utenfor institusjon
Sum post 72

2008
35 700 000
350 000
2 900 000
39 000 000

2009
38 000 000
400 000
3 600 000
42 000 000

Kilde. HELFO mars 2010.

Refusjonen som er utløst dreier seg i 2009 om totalt 42 millioner kroner. Det har vært en
vekst i utbetalingene på 7, 7 % fra 2008. Årsaken er aktivitetsøkning og en generell
refusjonsøkning. Regnskapstall for svangerskapsomsorg i helsestasjon omfatter
svangerskapsomsorg ved jordmor og lege. Det er få leger som arbeider med
svangerskapsomsorg på helsestasjonene, og kostnadene forbundet med dette er beregnet
til ca 600 000 kroner i 2009. Helse- og omsorgsdepartementet justerer takstene for
jordmorhjelp per 1. juli hvert år på linje med utviklingen i takstene for sammenlignbare
grupper.
I 2009 mottok 514 helsestasjoner oppgjør, og det ble totalt utbetalt ca. 38 millioner. Det ble i
gjennomsnitt utbetalt ca. 74 000 per helsestasjon i 2009. Det betyr en månedlig utbetaling
på ca. 6160 kroner.
Virkningene av jordmorforskriften med tilhørende jordmortakster mangler en samlet
gjennomgang og evaluering.67 Helsedirektoratet påpekte i forbindelse med utarbeidelse av
forskriften faren for en ensidig oppmerksomhet på de oppgavene som utløser en takst.68
Direktoratet var bekymret for at oppgaver i det forebyggende arbeidet i
kommunehelsetjenesten som ikke er knyttet til noen refusjon ikke ville bli ivaretatt.
Direktoratet foreslo flere alternative takster som kunne gi et forbedret tilbud med større
vektlegging av helsefremmende og forebyggende arbeid:
• Gruppekonsultasjoner
• Veiledning i forhold til levemåter – ”Grønn resept”.
• Tverrfaglig samarbeid
• Jordmorkonsultasjoner i barseltiden og med anledning til å gjenta taksten etter behov
• Telefonkonsultasjoner
Jordmortjenestens svake utvikling gjennom mange år med et lavt antall jordmødre, gir
utfordringer i forhold til de oppgavene helsestasjonsforskriften og retningslinjene for
svangerskapsomsorgen pålegger dem. Jordmødrene prioriterer da det som faglig sett
oppleves som nødvendig. Det medfører at det i stor grad utføres helsekontroller. Med stadig
flere gravide som henvender seg til tjenesten nedprioriteres barselsomsorg og andre
oppgaver.
Takstene i dagens forskrift dekker få av de oppgavene som jordmødre har kompetanse til å
utføre. Som virkemiddel for å styrke jordmortjenesten er takstene for lite differensiert og det
er for få jordmorressurser. Det ser ut til at kommunene ikke opplever refusjonsordningen
som et effektivt virkemiddel for å styrke jordmortjenesten. Helsedirektoratet mener det er
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nødvendig med en evaluering av dagens takstordning. Slik den er i dag fremstår den
mangelfull.
9.3

God tjenestekvalitet og faglig forsvarlighet
God kvalitet forutsetter at helsepersonell utøver sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig
forsvarlighet som stilles i regelverk og myndighetskrav. Plikten til forsvarlig yrkesutøvelse må
vurderes i sammenheng med den plikt som kommunene har til å sørge for forsvarlig
virksomhet. Det administrative ansvaret er å sørge for at de rutiner som etableres er
forsvarlige, og at forholdene legges til rette slik at den enkelte jordmor kan utføre sine
oppgaver på forsvarlig måte og at innholdet i tjenesten er i tråd med brukernes behov.69
Forsvarlighetskravet er en nødvendig forutsetning for utvikling av god kvalitet. Det er ikke
ensbetydende med at tjenestene som ytes etter forsvarlighetskravet nødvendigvis trenger å
være av god kvalitet. Både faglige, økonomiske og organisatoriske forhold influerer på
kvaliteten til tjenestene. Forskningsbasert kunnskap vil endre fagmiljøenes oppfatning av
hva som er god kvalitet, med eller uten følger for hva som defineres som forsvarlig.70
Kvalitetsstrategiens intensjon må etterleves i praksis, det vil si at det skal foregå et
systematisk arbeid for å styrke brukeren, styrke utøveren, forbedre ledelse og organisering,
styrke forbedringskunnskap i utdanningene og måle kvaliteten i tjenestene. Kjennetegn på
tjenester av god kvalitet er at de er virkningsfulle, trygge og sikre, involverer brukerne og gir
dem innflytelse, er koordinert, preget av kontinuitet, tilgjengelig, rettferdig fordelt og benytter
ressursene på en god måte.

9.4

Anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon
Verdens helseorganisasjon (WHO) har globale anbefalinger for en tilgjengelig
svangerskapsomsorg. Denne omsorgen er differensiert og kvinner med definerte
risikofaktorer henvises til høyere kompetansenivå. Kriteriene for WHO-modellen er blant
annet god tid til samtale og informasjon. Tjenesten skal være lett tilgjengelig for den gravide
og kvinnene skal ha skriftlig og muntlig informasjon om hvem de kan kontakte 24 timer i
døgnet. Videre anbefaler WHO at gravide skal unngå unødig venting. Kvinner uten avtale
skal ikke avvises, selv om de ikke trenger øyeblikkelig hjelp. Gravide skal føle seg
velkommen og åpningstidene skal være brukervennlige. Undersøkelser og tester skal
utfores når det passer kvinnen, for eksempel på samme dag som svangerskapskontrollen.
WHO mener samhandlingen mellom fagpersonene og den gravide er avgjørende for
kvinnen og fosterets sikkerhet.
Til grunn for en slik modell ligger følgende ti prinsipper
• Omsorgen for normale svangerskap og fødsler bør være demedikalisert
• Omsorgen bør være basert på hensiktsmessig eller nødvendig teknologi
• Omsorgen bør være desentralisert
• Omsorgen bør være kunnskapsbasert (evidensbasert)
• Omsorgen bør være tverrfaglig
• Omsorgen bør være helhetlig
• Omsorgen bør være familiesentrert
• Omsorgen bør være kulturtilpasset
• Omsorgen bør involvere kvinnene i beslutningsprosesser
• Omsorgen bør respektere privatliv, verdighet og konfidensialitet
For å oppfylle WHO sine kriterier i forhold til lett tilgjengelig tjeneste er det behov for å styrke
jordmortjenestens omfang, samlokalisere tjenestetilbudet lokalt og få en større tverrfaglig
bredde med klare rolleavklaringer og tydelig beskrivelse av innholdet i tjenesten.
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9.5

Kvalitetsforbedring
Statens helsetilsyn har gjennomført en rekke systemrevisjoner ved fødeinstitusjonene.
Verken svangerskapsomsorgen eller barselsomsorgen har vært gjenstand for samme
omfattende kritiske vurdering og gjennomgang. Målet må være at tjenestene får en struktur
og sammenheng som gjør det mulig gjennomføre revisjoner som kan bidra til forbedringer
når det gjelder helhetlige tjenester. Organisering av tjenesten må på en bedre måte
tilrettelegges mer målrettet i forhold til de faglige kravene og brukernes behov. Tjenesten må
være robust nok til å tåle endringer og påkjenninger samtidig fremstå ryddig og oversiktlig
for både samarbeidspartnere og brukere.
Gjennomgående her i rapporten er det en forståelse av kvalitet som et sammensatt, men
helhetlig begrep. Kvalitet omfatter her både krav til organisering, oppgave- og
funksjonsfordeling, krav til kompetanse, system for oppfølging av kravene og krav til
informasjon og kommunikasjon som kan måles med relevante kvalitetsindikatorer.
Kvalitetsindikatorer er en av flere metoder som benyttes for å overvåke og dokumentere
kvaliteten i helsetjenesten. Det er et helsepolitisk mål å videreutvikle det nasjonale
kvalitetsindikatorsystemet slik at det blir et sett av overordnede nøkkeldata for praksis og
kvalitet i helsetjenesten. De senere årene har interessen for monitorering ved bruk av
kvalitetsindikatorer økt betraktelig. Dette gjelder ikke minst i forbindelse med system for
evaluering av sykehussektoren, men også primærhelsetjenesten har hatt et betydelig økt
fokus på dette. Det er videre en målsetting å finne gode indikatorer som kan anvendes i et
samhandlingsperspektiv. Det er særdeles viktig at indikatorene gir grunnlag for å motivere
aktørene og at de har god faglig forankring.
Kvalitetsindikatorer er målbare variabler som skal si noe om komplekse fenomener, som i
seg selv er vanskelig å måle. Kvalitetsindikatorer som benyttes for å følge med på
helsetjenestens kvalitet knyttes gjerne opp mot vurderinger av om bestemte krav eller
standarder er oppfylt. Dette kan for eksempel gjøres gjennom normative beslutninger, ved
kunnskapsbaserte kvalitetsstandarder, eller ved å foreta sammenligninger med andre. Det
er vanlig å inndele kvalitetsindikatorer etter hvilket hovedfokus de beskriver eller dekker
eksempelvis hovedkategorier som
• Strukturmålfokus det vil si forhold som helsesystemets kapasitet, personalets
kompetanse, utstyr, teknologi
• Prosessmålfokus det vil si gjennomføring av utredning og behandling, pasientflyt,
koordinering samhandling
• Resultatmålfokus det vil si behandlingsresultat for individ eller grupper av pasienter
Vanlig beskrevne dimensjoner for kvalitetsmålinger vil være effekt, sikkerhet, tilgjengelighet,
pasientorientering, likeverd og effektivitet. Med andre ord gjenspeiler de idealene i
kvalitetsstrategien og samhandlingsreformen. Rapporten Et trygt fødetilbud - Forslag til
kvalitetskrav for fødeinstitusjoner har utarbeidet kvalitetsindikatorer for monitorering av
svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorgen. Det er behov for prosjekter som kan bidra
med utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer for svangerskaps-, fødsels- og
barselsområdet. Utvikling av gode kvalitetsindikatorer krever en bred faglig forankret
prosess.

9.6

Ansvarsfordeling, struktur og organisering
Svangerskapsomsorgen i kommunehelsetjenesten er i første rekke ansvarlig for seleksjon til
det differensierte fødetilbudet. Det forutsetter godt implementerte faglige retningslinjer og
kriterier. Det er grunnlaget for konsistent og faglig forsvarlig praksis. Helsedirektoratet ser at
det er behov for rolleavklaringer og tydelige oppgavefordelinger, særlig i
svangerskapsomsorgen. Det skal være plass til lokale tilpasninger. Det samlede
omsorgstilbudet til gravide, fødende og barselfamilier skal være mest mulig
sammenhengende, sømløst, rettferdig fordelt med så like muligheter som mulig for
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innbyggerne. Samtidig skal hoveddelen av svangerskaps- og barselsomsorgen være
allmennpreget med et hovedansvar som tilhører kommunehelsetjenesten.
Muligheten til å etablere interkommunalt samarbeid ble utvidet fra 1. januar 2007 da en ny
lovregulert samarbeidsmodell i kommuneloven for lovpålagte oppgaver i forbindelse med
tjenesteyting til innbyggerne og offentlig myndighetsutøvelse trådte i kraft. Denne
lovendringen skal gi et bedre grunnlag for å etablere sterke og bærekraftige fagmiljø på
viktige deler av ansvarsområdet til kommunene. Styrking av jordmortjenesten i kommunen
gjennom frivillig interkommunalt samarbeid vil kunne bedre kapasitet og tilgjengelighet av
jordmortjenesten lokalt.
En organisatorisk samlokalisering av tjenestetilbudet i et geografisk område vil bidra til mer
tilgjengelige tjenester og en samling av ressursene vil gjøre koordineringen mer effektiv.
Samtidig vil kontrollspennet utvides. Hovedregelen bør være at ingen jordmor alene utgjør
en jordmortjeneste. Det skal alltid være en gruppe som utgjør jordmortjenesten og således
skal det være en back – up ved fravær og ferieavvikling. Samlokaliseringen kan være i
jordmorsenter, sentralt plassert helsestasjon, helsesenter, fødestue, lokal- eller
distriktsmedisinsk senter. Helsedirektoratet foreslår derfor en utvidelse av vaktberedskap og
følgetjenesten til en ambulant jordmortjeneste og en kjentjordmor ordning.
Det er en stor fordel om jordmødre kan ha en arbeidsgiver å forholde seg til, samtidig som
man kan ha en fleksibel organisering av arbeidet og delta både i kommune – og
spesialisthelsetjenesten. Målet bør være at færrest mulig har to arbeidsgivere.
9.7

Koordinerte jordmortjenester
En organisatorisk endring som det legges opp til fra regjeringens side for å oppnå en bedre
tjenestekvalitet er avhengig av en bedre koordinering av det helhetlige tjenestetilbudet. En
jordmorkoordinator kan sørge for ansvarsplassering og bidra til en sikring av systemet slik at
ingen kvinner og familier faller ut mellom de ulike delene av systemet. Samhandling på tvers
vil kreve en bedre organisering med gjennomgang av behov for ressurser, struktur og
økonomi. Det er behov for prosjekter og modellutvikling som kan dokumentere
kostnadseffektive tiltak og gevinster.
Oppgave- og arbeidsfordeling mellom nivåene kan avklares i beskrivelse av helhetlige forløp
i svangerskap, fødsel og barseltid. Forløpstankegangen og samordningen vil bidra til en
større vektlegging av brukernes behov, det vil være behov for felles målsettinger for å
koordinere virksomhetene. Her inngår beskrivelse av kompetanse, ansvars- og
oppgavefordeling, kommunikasjon, rapportering og møteplasser. Systemer for internrevisjon
og kvalitetsarbeid bør utarbeides og kvaliteten på tjenestene skal følges med
kvalitetsindikatorer på begge nivåer.
Utforming av de nye tjenestetilbudene i kommune – og spesialisthelsetjenesten skal
forankres hos brukerne og tjenesteyterne. Risikoanalyser gjennomføres der det kan være
fare for svikt, det gir oppmerksomhet på farene for teknisk og menneskelig svikt og
kunnskap om avvik. Et samarbeid på tvers av nivåene krever felles overordnede
retningslinjer, lokale prosedyrer, konsensus om rutiner, klare konsekvenser der
rutiner/prosedyrer ikke følges eller det er feilaktig faglig vurdering.
Hverdagen på en fødeinstitusjon er krevende. Det stilles faglige krav til kompetansen til alle
ansatte, også jordmødrene. Statens helsetilsyn har påpekt flere områder som kan forbedres
når det gjelder kommunikasjon, samarbeid, avklaring av ansvarsforhold, kompetanse og
organisering på fødeinstitusjonene.71 Det ble avdekket uklare styringslinjer og
ansvarsfordeling. Dette gjaldt både ved store fødeavdelinger og ved mindre
fødeinstitusjoner. Det ble flere steder beskrevet to atskilte ansvarslinjer, en jordmorfaglig og
en medisinskfaglig. Det ble avdekket mangelfull faglig samhandling mellom jordmorgruppen
og legegruppen. Etter Helsetilsynets vurdering kan slike uklare ansvarslinjer få uheldige
71

Tilsyn i 2004 og 2009

47

konsekvenser for den daglige driften og i verste fall skape utrygge situasjoner der
fødselsforløpet avviker fra det normale.
9.8

Fagutviklingsjordmor
Robuste fagmiljø kjennestegnes av aktive forsknings- og fagutviklingsmiljøer. I et
samhandlingsperspektiv er det viktig at både forskning og tjenesteutvikling er koordinert for
å stimulere begge nivåer til helhet og tverrfaglighet. Begge nivåer har lovpålagt ansvar for å
medvirke og legge til rette for videre og etterutdanning og holde faglige kvalifikasjoner ved
like. Flere helseforetak har fagutviklingsjordmødre som er ansvarlig for opplæring av
nyansatte, studenter, forskningsprosjekt, implementering og utvikling av prosedyrer og
rutiner, kvalitetsutvikling osv.
Helsedirektoratet foreslår en samordning av en fagutviklingsjordmor - ordning som kan ha et
ansvar for felles fagutvikling i både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Det vil bidra til:
• Mer robuste kompetansemiljøer, både fagspesifikke og tverrfaglige
• Faglige nettverk i kommune og foretak
• Hospiterings- og rotasjonsordninger
• Forskning innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid
• Obligatoriske krav til faglig oppdatering med loggføring av deltagelse, tilrettelegge
tverrfaglig praktisk trening i akutte prosedyrer og obstetrisk teknikk
• Samarbeid med høgskole og universitet om forskning og studenter
• Meritterende spesialisering for jordmødre
Helsetilsynet har avdekket at fødeinstitusjonene i ulik grad ivaretar kravet om å sikre at
jordmødre og leger får nødvendig opplæring og etter- og videreutdanning.72 Forholdene
synes bedre tilrettelagt for leger enn for jordmødre. Ved de mindre fødeinstitusjonene er det
ulikt i hvilken grad jordmødre får hospitere eller helst arbeide ved institusjoner med høyere
beredskapsnivå. Det er og ulikt i hvilken grad fødeinstitusjonene sikrer at medarbeidere har
tilstrekkelig øvelse i å håndtere vanskelige og akutte situasjoner.

9.9

Moderne distriktsjordmor
St. meld. nr. 12 (2008 – 2009) En gledelig begivenhet relanserer begrepet distriktsjordmor. I
løpet av hundre år har den perinatale omsorgen endret seg radikalt. Rundt 1920 var det kun
tre fødeinstitusjoner i Norge, og de fleste fødslene foregikk i hjemmet. Det var om lag 1300
distriktsjordmødre. Flere fødestuer ble etter hvert opprettet. Fra 1930 til 1970 fikk vi en
institusjonalisering av fødselsomsorgen. Antall fødeinstitusjoner økte fra 11 til nærmere 200.
Antall fødeinstitusjoner ble i løpet av åtte år i perioden 1972 til 1980 redusert med nærmere
40 %. Distriktsjordmødrene hadde tjeneste i ”sine” definerte distrikter i tiden før
institusjonaliseringen av fødslene tok til. Profesjonaliseringen og moderniseringen har ført til
en sentralisert og spesialisert jordmormortjeneste hvor majoriteten av årsverkene er i
foretakene.
Stortinget ønsker generelt å snu utviklingen med veksten i spesialisthelsetjenesten. På den
bakgrunn er det verd å merke seg at jordmortjenesten i kommunen og barseltilbudet til
kvinnene og familiene har for dårlig kapasitet og tilgjengelighet. Det er behov for en utvikling
av tjenestetilbudet og i den forbindelse har stortingsmeldingen tatt i bruk begrepet
distriktsjordmor. En distriktsjordmor – rolle kan yte tjeneste på begge nivåer skal vurderes og
utformes som et sømløst tilbud. Helhetlige forløp, sømløse tjenester som er en viktig
substans i samhandlingsreformen.
Helsedirektoratet foreslår både ambulant og kjent jordmortjeneste og nybegynnerstillinger
for nyutdannede jordmødre for å supplere og styrke dagens tilbud. Ambulant jordmortjeneste
tilsvarer dagens ordning med følgetjeneste med døgnberedskap, svangerskaps- og
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barselsomsorg. Ambulant jordmortjeneste er en beredskapsløsning og vil dekke behovene
for jordmor der det er lengre vei til fødeinstitusjon. Det er også en del av tilbudet i tilknytning
til frittstående fødestuer i distriktet. Kjentjordmor - tjeneste representerer noe nytt i Norge.
Modellen kan forankres i kommune- eller spesialisthelsetjeneste og består av en gruppe
jordmødre som sammen yter tjeneste til kvinner i forbindelse med helhetlig oppfølging i
svangerskap, fødsel og barseltid. Jordmødrene følger kvinnen gjennom hele forløpet.
For gravide, fødende og barselkvinner og familie er det mange gevinster med en helhetlig
svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg. Stortinget har sluttet seg til at jordmortjenesten
skal være den røde tråden i denne fasen i samarbeid med allmennlege- og
helsesøstertjenesten. For kvinnene er det å være kjent med jordmorens rolle og fødestedet
et uttalt behov. Spesielt for kvinner som er sårbare og har ekstra belastninger kan det bidra
til bedre trygghet og forutsigbarhet. Den helhetlige tilnærmingen til kvinnen, hennes
bakgrunn og familie er viktig for kvinnens og familiens mestring av hele forløpet. Erfaring
med slike ordninger er at vissheten om at det er hjelp å få når en har behov fører til færre
henvendelser enn forventet.
Gevinster for jordmortjenesten vil først og fremst være en bedre handlingsberedskap og
rutine. Det vil gi flere fødsler og svangerskap per jordmor noe som har betydning for å
bevare bredden i jordmorkompetansen, det er igjen viktig for en god kvalitet på
tjenestetilbudet.
Det er tilknyttet en rekke gevinster til foretak og kommune, både som arbeidsgiver og
helsetjenestetilbud:
• Færre telefonhenvendelser og polikliniske konsultasjoner på fødeavdeling og
poliklinikk
• Lavterskeltilbud kvinnene henvender seg direkte til jordmortjenesten
• Mindre behov for barselplasser
• Generelt lavere sykefravær der arbeidet organiseres i selvstyrte team
• Færre lederoppgaver og administrasjon, gruppene organiserer seg selv
Konklusjonen er at en faglig sterk og tilgjengelig jordmortjeneste er i tråd med brukernes
ønsker og Stortingets tilslutning til en vekst i kommunenes barseltilbud. Det er en
bærekraftig tjeneste.
9.9.1

Ambulant jordmortjeneste
Ambulant jordmortjeneste kan være forankret både i kommunen og i foretak. Geografiske
forhold, lokale behov, bosettingsmønster og innbyggernes avstand til fødeinstitusjon bør
være styrende i forhold til organiseringen av tilbudet. Det er god erfaring med ambulante
jordmortjenester der det er organisert følgetjeneste med vaktberedskap i samarbeid med
prehospitale tjenester. Jordmorressursene er fleksible og benyttes til flere oppgaver enn
beredskapstjeneste for kvinner som nærmer seg fødsel eller der det oppstår komplikasjoner
i svangerskapet. Viser til St. meld. nr. 12 (2008 – 2009) En gledelig begivenhet hvor det er
omtalt en rekke konkrete eksempler på samhandling mellom kommuner og helseforetak om
helhetlige tjenester.
Når det gjelder døgnbasert beredskap er det vanligst med interkommunalt samarbeid.
Jordmor på vakt har ansvar for flere tilgrensende kommuner. I tjenestetilbudet inngår også
svangerskapskontroll og døgnkontinuerlige beredskap. Ved lengre reisevei til fødeavdeling
er det avgjørende å bli ivaretatt når fødselen er i gang eller noe uventet skjer i
svangerskapet. Slik kan kvinner i distriktet få samme trygghet som andre med kortere vei til
fødeinstitusjon. Svangerskapsomsorg foregår sammen med fastlegene i kommunen. Det er
naturlig at gravide går til jordmor i svangerskapet, da er jordmor og kvinnene kjent når
fødselen er i gang. Det skaper trygghet hos kvinnene. Lokal jordmor kan foreta
fosterovervåkning i samarbeide med fødeavdelingene når det oppstår avvik. Vurderingen
gjøres av spesialist på fødeavdelingen. Det samarbeides også om gravide i risikogrupper
slik at kvinnene kan unngå unødige reiser og innleggelser.
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Barseloppfølging er en del av arbeidsoppgavene i beredskapen. Kvinner kan reise tidligere
hjem etter fødselen. Jordmor gir det tilbudet kvinnen og barnet ville fått på sykehuset.
Vurderer slappe og lite sugevillige barn, følge opp forhøyet bilirubinverdier og lavt
blodsukker, vurdering av blødninger og problemer med sår og rifter. Helsestasjonen har
tilbud på dagtid i ukedagene, det er lang avstand til fødeavdelingen. På denne bakgrunn er
det behov for tilgjengelig jordmorberedskap 24 timer i døgnet syv dager i uken.
En faglig forsvarlig følgetjeneste sørger for en vurdering før kvinnen reiser til fødeavdeling,
om det er behov for følge av jordmor og det vurderes hva som er hensiktsmessig transport til
fødestedet. Følgetjeneste er i tillegg et tilbud til alle fødende og gravide, risikogravide,
truende for tidlige fødsler, blødninger, lite liv, og akutte tilstander i svangerskapet. Hensikten
er å unngå for tidlig innleggelse eller unødige konsultasjon. Kommuner med følgetjeneste
med jordmorberedskap har mulighet for fødsel i nærmiljøet ved raske fødsler. Jordmor kan
bistå hjemme eller på en fødestue. Hensikten er å unngå transportfødsler. Jordmor reiser
sammen med fødende når det er transport av gravide med risiko og truende tidlige fødsler.
9.9.2

Kjentjordmor ordning
Storbritannia, New Zealand, Australia, Nederland og etter hvert Danmark har utviklet ulike
ordninger hvor to til fem jordmødre i grupper/team tar ansvar for oppfølging av et definert
antall kvinner gjennom svangerskap, fødsel og barseltid. Kvinnene mottar også oppfølging
fra sin fastlege eller spesialistkompetanse der det er behov. ”Kjentjordmor prinsippet” eller
distriktsjordmor har positive effekter og kan være en modell og tjenestestruktur som kan
supplere eksisterende tilbud, både i distriktene og ikke minst i tilknytning til de større
fødeinstitusjonene og i urbane strøk med såkalte storbyutfordringer. Erfaringen fra andre
land antyder at et jordmorårsverk kan følge opp mellom 40 - 60 gravide, fødende og
barselkvinner årlig. Antallet avhenger av hvilke tilleggsbelastninger kvinnene kan ha, noen
kvinner vil kreve mer omsorg og tiltak enn andre. Jordmødre organiseres i en gruppe.
Kvinnen og hennes partner vil i løpet av svangerskapet bli kjent med og treffe
jordmorgruppen, men hver gravid har sin primære jordmorkontakt. Fem jordmorårsverk kan
følge opp mellom 160 - 200 kvinner årlig. Der det dreier seg om tilbud til kvinner med risiko
skal det være en tverrfaglig tilnærming og tettere oppfølging av nødvendig kompetanse.
En kjentjordmor ordning har en annen struktur og innhold enn ambulant jordmortjeneste,
men mange av elementene og gevinstene er de samme. Ordningen baserer seg på om lag
to til fem jordmødre som sammen tilbyr helhetlige tjenester gjennom svangerskap, fødsel og
barseltid. Få jordmødre i et team gir mer sårbare tjenester. Kvinnen får i svangerskapet
oppfølging av en jordmor, men hun kjenner også resten av teamet. Når fødselen er i gang vil
det alltid være en jordmor som hun har truffet tidligere og som har kjennskap til preferanser
og behov. Kjentjordmor vil bidra til større valgmuligheter og en bedre forutsigbarhet for
gravide, fødende og barselkvinner. Ordningen kan bidra til at fødselen og barseltiden blir en
trygg og god opplevelse og det får konsekvenser for neste svangerskap. Paret vil unngå
stress og unødige bekymringer og kan bruke mer av ressursene sine til å ta seg av barnet.
Kvinner unngår å forholde seg til mange forskjellige jordmødre i svangerskapet, under
fødselen og i barseltiden. Kvinnene kan slippe å bekymre seg om ledig fødeplass og om
jordmødre har tid til å ta seg av dem når de er i fødsel. Jordmoren fra teamet blir med til
fødeinstitusjonen når fødselen er i gang.
Tilbudet er særlig egnet for utsatte og sårbare kvinner. Det kan være kvinner med angst og
tidligere traumer, psykososiale problemer og minoritetskvinner med behov for særlig
tilrettelegging. For kvinner med tilleggsbelastninger og sykdom kan kjentjordmor - ordning
være et supplement til annen oppfølging. Helse- og sosialkomiteen har fremmet forslag om
ytterligere oppfølging og tiltak til personer med sosiale og helsemessige utfordringer.
Kvinner som har eller opplever problemer vil være en målgruppe for ordningen, det er en
gruppe kvinner som profiterer på kjente fagpersoner, det vil bidra til trygghet.
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Kjentjordmor kan både være et tilbud til kvinner fra en normalpopulasjon og kvinner med
risikofaktorer. Gjennom svangerskapet, allerede fra første svangerskapskontroll, kan gravide
uten risikofaktorer for eksempel forberedes på at hun reiser tidligere hjem etter fødselen.
Jordmor bidrar under fødselen og oppfølgingen etterpå utføres i hjemmet og/eller på
helsestasjon, helsesenter, lokalmedisinsk senter, jordmorsenter eller poliklinikk av de
samme jordmødrene som kvinnen kjenner fra svangerskapskontrollen og fødselen.
Majoriteten av kvinnene med normale forløp forberedes i svangerskapet på tidligere
hjemreise. Av medisinske årsaker vil det være kvinner og barn som har behov for
observasjon, behandling og pleie. Familier som reiser hjem gjør en avtale med jordmor om
når hun kommer på hjemmebesøk. Jordmortjenesten er tilgjengelig døgnkontinuerlig. Det
første besøket er innefor fødselsdøgnet, men vurderes individuelt. Antall besøk skal også
vurderes individuelt, men Helsedirektoratet antar at det til sammen kan dreie seg om mellom
tre til fem konsultasjoner eller hjemmebesøk.
9.10 Nybegynnerstillinger
Når det gjelder nyutdannede jordmødre er det behov for å opprette egne
nybegynnerstillinger i hele årsverk for å sikre at alle nyutdannede jordmødrene kommer ut i
tjeneste etter endt utdanning. Verdifull kompetanse og læring går ellers tapt og mange vil
vegre seg for å ta fatt på en fødeavdeling etter en tid og det er fare for at det vil utvikles en
jordmormangel. Nybegynnerstillinger for nyutdannede jordmødre vil være en god
kvalitetssikring av fremtidig jordmortjeneste. Jobbinnholdet må speile tjenestens behov og
innfri stortingsvedtakene om sammenheng mellom tjenestenivåene. En implementering av
ny modell for helhetlig jordmortjeneste med ambulant og kjentjordmor - ordning allerede i
utdanningen og blant nyutdannede jordmødre er veien å gå for å fjerne tersklene mellom
kommune- og spesialisthelsetjenesten. Nybegynnerstillingene kan bidra til å dreie en større
andel jordmødre til kommunehelsetjenesten. Majoriteten av jordmødrene har sitt hovedvirke
i spesialisthelsetjenesten, teller om lag 1300 årsverk. Målet er å øke andel jordmødre i
kommunehelsetjenesten, som teller om lag 295 årsverk. Dette har sammenheng med
aktuelle helsepolitiske føringer om å styrke kommunehelsetjenesten og samhandlingen
mellom tjenestenivå og fagfelt.
Nybegynnerstillingene tilrettelegges der det er mulighet for god læring og veiledning av
erfarne mentor - jordmødre. Det skal være et strukturert program som sikrer en bredde i
praksis på begge tjenestenivåene. Det kan i denne sammenheng være behov for å styrke
jordmødrenes veilederkompetanse.
Hovedutfordringene med en utstrakt bruk av deltidsstillinger og tjenestetilbud på to nivåer,
kan med nybegynnerstillinger gradvis reduseres. Det er flere gevinster ved å forankre
jordmortjenesten på et sted/nivå hos en arbeidsgiver, det vil løse begge utfordringene.
En helhetlig organisering vil medføre
• Færre personer for brukerne å forholde seg til
• Reel mulighet til å oppnå kontinuitet og helhetlige forløp
• Heltid gir bedre utnyttelse av jordmorressursene
• Unngår uønsket deltid
• Reduserte personalkostnader, mindre turnover og sykefravær
• Færre medarbeidere som trenger kompetanseheving
• Større ”volum” av fødsler, svangerskap og barseloppfølging på den enkelt jordmor,
økte ferdigheter, bredere kompetanse og bedre kvalitet på tjenesten
Erfaringen er at det er mulig med kombinasjonsstillinger med en arbeidsgiver,
fødeinstitusjoner og kommuner samarbeider om dette allerede i dag. Der utfordringen er
små kommuner med lavt fødselstall, må kommuner og foretak samarbeide slik at det til
sammen kan utvikles en robust tjeneste som fungerer som et faglig forsvarlig tilbud. Dette er
vanligst i områder med lengre vei til fødestedet. Det betyr at det kan være behov for
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døgnberedskap. Det er muligheter for ulik organisering og ulike modeller. Prinsipielt bør
arbeidsgiveransvaret ligge så nær arbeidsstedet som mulig og hos den som
systemansvarlig for driften. Arbeidsgiver har tilretteleggingsplikt og ansvar for forsvarlig drift.
9.11 Kompetanseløft
Når det gjelder muligheter for fagutvikling og kompetanseheving for faggruppen så har
jordmorgruppen ingen egne midler til kvalitets- og kompetanseutvikling, som for eksempel
leger og fysioterapeuter. Deres fagforbund har fond som er opparbeidet på bakgrunn av
forhandlinger og avtaler med Helse- og omsorgsdepartementet. Disse fondene har i
hovedsak som formål kvalitetsforbedring, videre- og etterutdanning. For legenes del har
ordningen både vært et virkemiddel for å stimulere til etablering av praksis i distriktene og
spesialistutdanning og generell fagutvikling.73 For fysioterapeutene sin del har fondet vært
medvirkende til at mange hundre fysioterapeuter har hovedfag/master og over 50
fysioterapeuter med doktorgrad og flere med professorkompetanse. I tillegg er det er egne
forskningsmiljøer ved universitet og RHF.
En kvalitetsmessig heving og styrking av jordmortjenenesten vil kreve et kompetanseløft på
bakgrunn av endrede krav til tjenestene og fagutviklingen. Helsedirektoratet ønsker et
kompetanseløft med oppmerksomhet på kvalitetsarbeid i forbindelse med tilrettelegging av
helhetlige tjenester. Fagutvikling kan knyttes til implementering av kvalitetsindikatorer,
faglige krav til fødeavdelinger og den lokale jordmortjenesten med kjent og ambulant
jordmor.
Statens helsetilsyn har gjennomført en rekke systemrevisjoner ved fødeinstitusjonene.
Verken svangerskapsomsorgen eller barselsomsorgen har vært gjenstand for samme
omfattende kritiske vurdering og gjennomgang. Målet må være at tjenestene får en struktur
og sammenheng som gjør det mulig gjennomføre revisjoner som kan bidra til forbedringer
når det gjelder helhetlige tjenester. Organisering av tjenesten må på en bedre måte
tilrettelegges mer målrettet i forhold til de faglige kravene og brukernes behov. Tjenesten må
være robust nok til å tåle endringer og påkjenninger samtidig fremstå ryddig og oversiktlig
for både samarbeidspartnere og brukere.
9.12 Lov og forskrift
Økonomiske virkemidler virker både tilsiktet og utilsiktet. Det er vanskelig å vurdere om
refusjonsordningen direkte har medvirket til at det er flere jordmorårsverk i
kommunehelsetjenesten. Det har vært en svak økning i antall jordmorårsverk, veksten kom
de første årene etter at ordningen ble innført. Det er flere uavklarte spørsmål vedrørende
refusjonsordningen. Hvilke føringer legger ordningen på det faglige innholdet i
svangerskapstilbudet på helsestasjonene? Er det slik at helsestasjonene prioriterer å tilby
tjenester som gir inntekter? Er det hensiktsmessig at kommunene får særskilt finansiering av
jordmortjenester, når de må dekke øvrig virksomhet ved helsestasjonene over egne
rammer? Vil bortfall av refusjonsordningen kunne gi uønskede konsekvenser for
jordmortjenesten? Direktoratet anbefaler en gjennomgang av refusjonsordningen med tanke
på eventuelt å legge midlene over i rammetilskuddet til kommunene. Tjenesten kan også
styrkes gjennom tilføring av friske midler.
Direktoratet anbefaler en sterkere lovforankring av tjenesten ved at kravene til tjenesten
tydeliggjøres i lov eller forskrift. Effekt av lovhjemling av jordmortjenesten som en ”skal tjeneste” i kommunehelsetjenesteloven beskrives i kapittel 3.1. Det er imidlertid behov for
enda sterkere virkemidler både i form av tydeligere lovkrav og krav til avtaleverk,
organisering og bedre samhandling jf St. meld. nr. 12 (2008 – 2009) En gledelig begivenhet.
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Stortinget har sluttet seg til at barselomsorgen i hjemmet/kommunen/bydel skal styrkes.
Som ledd i en differensiert svangerskaps - og barselomsorg skal barselomsorg tilbys av
kommunene i samarbeid med helseforetakene. På denne bakgrunn er det er det også
nødvendig med en tydelig forankring av tjenesten i lov og forskrift.
Kommunehelsetjenesteloven og jordmorforskriften74 kan bli tydeligere når det kommer til hva
som er kriterier for nødvendig helsehjelp. Helsetjenester til målgruppen gravide og
barselkvinner er karakterisert ved at de er forebyggende og helsefremmende, i tillegg til
kurative og diagnostiske tjenester. Når det gjelder jordmortjenesten fyller den alle disse
oppgavene.
Følgetjenesten er en tjeneste som er avhengig av samhandling og samarbeid mellom
kommune- og spesialisthelsetjeneste og mellom kommuner. Tjenesten er en nødvendig
helsetjeneste for befolkningen i områder med lang reisevei til fødested. Et tydeligere krav til
innhold og organisering av tjenesten i lov eller forskrift ville styrket også denne tjenesten.
Helsedirektoratet foreslår en tydeligere lovforankring av jordmortjeneste i kommunene og
følgetjeneste i lov og forskrift som lovpålagt og nødvendig tjeneste i tråd med faglige
retningslinjer og kvalitetskrav til tjenesten.
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