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Høringssvar: VS: Invitasjon til høring. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har mottatt innspill til retningslinjen fra Jordmorforbundet NSF og Landsgruppen av 
helsesøstre NSF.

Generelt mener NSF at den nye retningslinjen er enklere og greiere å forholde seg til da den er mer kortfattet og lettere 
å slå opp i enn den foregående. Det er fint og nødvendig at den viser til andre veiledere og faglige retningslinjer. NSF 
reagerer imidlertid på at det ikke er satt ned en ekstern arbeidsgruppe med fagpersoner og brukere, da det er over 12 år 
siden den forrige retningslinjen ble vedtatt og mye har endret seg siden den gang.

Et vesentlig budskap fra oss er at kvinnen reelt skal kunne velge jordmoroppfølging i svangerskapet. Dette står ikke 
omtalt i den nye retningslinjen, til forskjell fra omtalen i 2.2, side 11 i den foregående versjonen. 

NSF reagerer på at det jevnt over i retningslinjen står "lege og jordmor" i stedet for "lege og/ eller jordmor". Sistnevnte 
ordlyd påpeker kvinnens rett til å velge hvem hun vil ha oppfølging fra og må ivaretas også i den nye retningslinjen. 
Kvinnens rett til å velge hvem hun vil ha oppfølging av bør stå sterkt, jfr. lovkravet om delaktighet og medbestemmelse. 
Kvinnens "rett" til svangerskaps- og barselsomsorgstjeneste er ikke omtalt. 
Kvinnens behov og ønsker er utgangspunktet for svangerskapsomsorgen. Friske kvinner med friske barn i magen kan 
velge kontinuitet gjennom oppfølging av bare jordmor under svangerskapet, fødselen og barseltiden. Jordmor gir 
individuell omsorg til den enkelte kvinne. Jordmor har muligheten til å tilby familien kontinuitet i oppfølgingen fra 
svangerskapet starter, under fødselen og gjennom barseltiden, og i tillegg kan kvinnen ta sin seks-ukers kontroll etter 
fødsel hos jordmor. Jordmor har også mulighet til å følge opp den stadig mer sammensatte gruppen av gravide kvinner 
der vi har eldre førstegangsfødende, flere kvinner med minoritetsbakgrunn, og en økende andel kvinner med alvorlig 
grunnlidelse. Det at kvinner har en reell valgmulighet for å gå til jordmor under svangerskapet, vil kunne være med på å 
avlaste en fastlegeordning under press, og sikre bedre kvalitet i svangerskapsomsorgen. Utvidet forskrivningsrett til 
prevensjonsmidler for alle kvinner i reproduktiv alder - også for de under 16 år, er et viktig bidrag til å styrke 
kvinnehelsen spesielt og folkehelsen generelt.

Forskning viser at gravide som får oppfølging hos jordmor har bedre helse under og etter svangerskapet, med flere 
naturlige fødselsutfall nærmere termin1. Jordmødre er eksperter på svangerskap. Det skal være jordmor ansatt i alle 
kommuner og kvinner skal ha en reell mulighet til å velge kun jordmoroppfølging gjennom svangerskapet. Dette må 
tydeliggjøres i retningslinjen.
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NSF er godt fornøyd med at tjenesten fortsatt skal være behovsprøvd, og at det skal være individuell og målrettet 
oppfølging. Det er positivt at det påpekes at alle gravide skal tilbys første konsultasjon innen en uke etter at hun tar 
kontakt. Det setter imidlertid krav til en tilgjengelig jordmortjeneste i kommunene, om det skal bli noe mer enn en fin 
intensjon og ivareta kvinnens valgfrihet.

Kapittel 1 Svangerskapsomsorgen og informasjon til gravide 
NSF støtter at kvinner og familien bør få informasjon om tilbudet i helsestasjonen og få kontakt med helsesøster 
allerede under graviditeten for å planlegge tilrettelegging og oppfølging etter fødsel. Tilsyn med barselomsorgen i 20162 
avdekket et betydelig gap i barselomsorgen fra kvinnen ble utskrevet og til helsestasjonen var i beredskap for å overta. 
Hensikten er å sikre en mest mulig sømløs oppfølging av det nyfødte barnet og den nye familien. Med både jordmor og 
helsesøster ved helsestasjonen vil det helsefremmende arbeidet overfor gravide og familien styrkes, som igjen kan 
bidra til å nå målsettingen om styrket autonomi og mors- og foreldrerolle.

Under avsnitt Praktisk bør det derfor tydeliggjøres hva som konkret menes med få kontakt med helsesøster. Avsnittet 
kan tolkes som at dette kun gjelder førstegangsfødende, det bør tydeliggjøres at dette gjelder alle. Det bør også 
beskrives nærmere hvordan dette er tenkt; skal det tas inn under en jordmor/ lege-konsultasjon, i form av 
muntlig/skriftlig informasjon? Skal det "henvises"? Skal kvinner som kun følges av lege selv ta kontakt med 
helsesøster? 

Videre bør begrepene "Fastlege og jordmor" byttes ut med "fastlege og/ eller jordmor", jfr. våre innledende 
bemerkninger.

Vi savner en særlig omtale av tilbudet til minoritetskvinner, utover å sikre avsatt tid med kvalifisert tolk og 
kjønnslemlestelse (kap.7).

Kapittel 2 Konsultasjoner i svangerskapsomsorgen
Under avsnitt om differensiert fødetilbud og tverrfaglig samarbeid (side 9) står det at jordmor og fastlege kan 
samarbeide og henvise til hverandre ved behov for utfyllende kompetanse. For å ansvarliggjøre begge parter til 
tverrfaglig samarbeid, mener vi setningen bør være: Jordmor og fastlege kan samarbeide om oppfølgingen av gravide, 
og bør henvise til hverandre ved behov for utfyllende kompetanse.

Erklæring av farsskap/medmorskap. Her savner vi omtale av registrering av medmorskap.

Anbefalte undersøkelser og prøver med første/ andre konsultasjon 
Kulepunkt 1: Urin-protein står som eneste nevnte urinkontroll. Betyr det at det er det eneste man skal legge vekt på ved 
ustix? Hva med leukocytter, blod, sukker+++? 

Kulepunkt 4: Urin til ABU - skal det tas av alle? Det kan fremstå noe uklart da det på side 30 ikke anbefales å ta 
rutinemessige prøver av GBS, som inngår i en ABU. 

Vedr. blodprøver i svangerskapet. Det bør presiseres i retningslinjen at kvinnen selv skal få tilsendt/ utlevert kopi av 
prøvesvar og skal anbefales å ha disse oppbevart sammen med helsekort for gravide. Årsaken til dette er at mange 
prøver blir analysert andre steder enn ved den institusjonen kvinne skal føde, og faren for menneskelig feil ved manuell 
påføring av prøvesvar på helsekortet er stor. Samtidig vil en også kunne spare seg for dobbeltprøver som må tas som 
følge av at en ikke kjenner resultater av prøver som er tatt.

Under oversikten over tilstander som kan kreve en henvisning til spesialist eller fødepoliklinikk (side 10), oppgis erfaring 
med vold. Først på side 13 og 32 fremgår det at seksuelle overgrep inngår i dette. Tidligere seksuelle overgrep kan i 
stor grad prege både svangerskaps- og fødselsopplevelsen, og også ha innvirkning på den tidlige mor-barn-
tilknytningen. Vi mener dette er et tema som bør omtales grundigere i retningslinjen.

Svangerskapsuke 24
Her oppgis at man skal spørre om kvinnen har kjent liv og/ eller lytte på hjertelyd. Mener man virkelig at det er nok så 
lenge kvinne kjenner liv? Skal man ikke lytte? og omvendt, hvis jordmor/fastlege lytter, skal man ikke spørre om kvinnen 
kjenner liv? Her mener NSF at det ikke bør være enten eller, det må gjøres begge deler. Ved lytting på fosterlyd kan 
man også bidra til å fremme tilknytning mellom foreldrene og barnet i magen
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Under de ulike konsultasjonene i svangerskapet står det at man skal ha samtale om amming i uke 32, og samtale om 
fødsel og barsel i uke 36. Erfaringsmessig ser man at de fleste fødekvinner ønsker informasjon om fødsel tidligere enn 
uke 36. Å snakke om fødsel, fødselsforventninger og barseltid er en fin måte for helsepersonell å bli kjent med kvinnen 
på, og kan med fordel gjøres tidligere i svangerskapet, gjerne rundt uke 30-32. Videre er det ikke utenkelig at man 
kunne unngått en del unødige telefoner og polikliniske konsultasjoner ved fødeavdelingene med spørsmål om 
premature rier dersom man hadde hatt samtale om fødsel tidligere. Og i motsatt fall kan man også i mye større grad 
forberede de kvinnene som faktisk føder prematurt (før uke 36) til fødsel på en mye bedre måte, dersom man informerer 
om fødsel og barseltid tidligere enn i uke 36. Informasjon om amming kan heller flyttes til uke 28, evt. utsettes til uke 36.

Svangerskapsuke 32 – samtale om amming
Nasjonal kompetansetjeneste for amming om ammeveiledning viser til at kvinner er mest mottakelig for info om dette 
emnet rundt uke 28. Margareta Brodéns bok: «Graviditetens muligheter» beskriver de forskjellige bevissthetsfasene i 
svangerskapet og muligheten for å ta til seg kunnskap. I Ti trinn for vellykket amming, MBVI står det beskrevet at det 
skal gis informasjon før uke 32, både for at de som føder prematurt rekker å få informasjon, og fordi mødrene er mer 
mottakelig for denne informasjonen i 2. trimester.

Her bør det også føyes til Samtale om flaskemating med morsmelkerstatning for å kunne gi et likeverdig tilbud til 
gravide. Det kan være ulike årsaker til at den gravide ikke ammer etter fødsel. Ved å være forberedt på alternative 
løsninger vil det kunne bidra til mestring i morsrollen34. Dersom denne tilføyelsen tas med, vil anbefalingen være i tråd 
med ny forskning og gjeldende nasjonal faglig retningslinjer for barselomsorg5 og for det helsefremmende og 
forebyggende arbeidet på helsestasjonen6 hvor dette er beskrevet.

Svangerskaps uke 36, 38 og 40
Vurdering av leie savnes, og må med.

Svangerskapsuke 40: 
Kulepunkt 3: Hvis det er nødvendig med planlegging av annen forløsning enn vaginal fødsel gjøres dette kontinuerlig på 
medisinsk indikasjon, og må gjøres før uke 40. NSF foreslår derfor at henvise til spesialisthelsetjenesten for planlegging 
av fødsel strykes. 
Det bør tas inn en setning om å Informere kvinnen om/ henvise til uke 41-kontrollen. 

Kapittel 3 Levevaner hos gravide. Tidlig samtale og rådgivning
3.1. Det sies innledningsvis at forslag til endringer bør komme fra kvinnen selv. Dette er et godt utgangspunkt og 
intensjon som kan bidra til større likevekt i relasjonen mellom kvinnen og helsepersonell. Erfaringsmessig vil ofte forslag 
til endring av levevaner komme fra/måtte komme fra jordmor/fastlege. Vi ønsker at dialogen/samspillet mellom de to 
partene vektlegges tydeligere.

3.5, side 20 Begrunnelse: samme tekst står både i slutten av første og begynnelsen av andre avsnitt.

3.6 Om fysisk aktivitet: enkelte gravide vil kunne ha behov for oppfølging av fysioterapeut under svangerskapet, som 
følge av store plager med bekkenløsning. Vi savner omtale av denne problemstillingen.

Kapittel 4 Graviditet og psykisk helse 
Her omtales heller ikke overgrep eksplisitt. Kvinner med overgrepsopplevelser fra barndommen
har mer stress, angst og depressive symptomer i svangerskapet enn gravide uten slike opplevelser.

Kap 5. Rutinemålinger i blod hos gravide
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5.2 Ordlyden i avsnittene om måling av serumferritin er ulik og gjør at det fremstår uklart. "Før uke 15" brukes i en 
setning og "før uke 16" brukes senere. Ordlyden bør være gjennomgående.

5.3 På side 27 under Begrunnelse står det Høy hb kan være et tegn på... Det er ønskelig at det spesifiseres hva som 
menes med høy hb.

Med vennlig hilsen

Kari Elisabeth Bugge Astrid Grydeland Ersvik
Fagsjef Seniorrådgiver

Kopi: Jordmorforbundet NSF
Landsgruppen av helsesøstre NSF
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