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Representantforslag 152 S om en offentlig utredning (NOU) om svangerskaps-, føde- og 

barseltilbudet i den offentlige helsetjenesten, og  

Representantforslag 148 S om en helhetlig og god fødselsomsorg i hele landet 

Høring i helse- og omsorgskomiteen 8.oktober 2019 

 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter forslaget om en NOU. Helseministeren har bedt 

Helsedirektoratet sette ned en faggruppe som blant annet skal se på om de faglige retningslinjene 

trenger revisjon, og hva utviklingen betyr for bemanningsbehov og finansieringssystem. Dette er et 

nødvendig og prisverdig tiltak, men ikke nok. Derfor ønsker vi en større utredning velkommen. 

 

En NOU vil bidra til at man tar utgangspunkt i hele fødsels-, svangerskaps- og barselomsorgen. Ved å 

se helheten og sammenhengen i disse tjenestene, vil vi kunne legge grunnlaget for varige og kraftfulle 

løsninger, som igjen legger grunnlag for nytenkning og tjenesteutvikling.  Vi vil også kunne unngå at en 

så viktig tjeneste skal tilpasse seg andre utviklingsløp i etterkant – det være seg sentralisering av akutt-

tjenester eller fastlegeordningen.  

 

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i Norge holder høy kvalitet målt i internasjonal 

sammenheng. Det er imidlertid stort forbedringspotensial på viktige områder. Det viser både 

undersøkelser blant våre jordmødre, og den nasjonale brukerundersøkelsen med svangerskaps-, 

fødsels- og barselomsorgen. Vi ser også at dagens finansieringsordninger ikke sikrer at gode og 

kostnadseffektive fødetilbud utvikles eller videreføres.  

 

Våre viktigste innspill er: 

En offentlig utredning om en helhetlig og god svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen ønskes. 

Denne bør belyse blant annet: 

• En endret finansieringsmodell for å sikre kvalitet og styrket bemanning i fødselsomsorgen.  

• Økt utdanningskapasitet og bedre arbeidsvilkår for å rekruttere og beholde jordmødre i 

jobb.  

• Økt utdanningskapasitet for helsesykepleiere. 

• En stans i nedleggelsen av landets fødeinstitusjoner, i tråd med Stortingets vedtak.  

• Følgetjeneste i landets kommuner.  

• Inkludere alle kvinner som føder i Norge i nasjonal brukerundersøkelse.  

• Ytterligere kvalitetsindikatorer i MFR for å følge utviklingen og sikre måloppnåelse. 

 

Dagens situasjon 

Det fødes stadig færre barn i Norge, og fødepopulasjonen er i endring. Førstegangsfødende blir stadig 

eldre, vi ser økt BMI hos gravide og flere gravide med alvorlig grunnlidelse. De som tidligere ikke kunne 

få barn av ulike årsaker, blir nå i større grad enn tidligere gravide og føder.  
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Barselavdelingene klarer ikke å følge opp krav om å opprettholde og høyne kvaliteten. Lovpålagte 

aktiviteter som faglig utvikling blir ikke godt nok ivaretatt og arbeid med kvalitetsforberedende tiltak 

blir ikke gjennomført i tilstrekkelig grad (1). Barselsenger er en knapphetsressurs på store 

fødeavdelinger, og nye sykehus planlegges med redusert barselkapasitet. Brukererfaringer viser 

mindre tilfredshet med oppfølging under fødsel og barsel på større fødeklinikker, og mange mødre 

opplever å få utilstrekkelige råd om fysisk og psykisk helse, og om barnets helse i tiden frem til 

utskrivning (2). Ifølge tall fra Rikshospitalet, OUS, er det kun 8 prosent av de fødende som velger tidlig 

hjemreise. Flere norske sykehus er ikke lenger godkjent som Mor-Barn-vennlig, viser siste oversikt fra 

Nasjonalt kompetansesenter for amming (3).  

 

Stadig kortere liggetid gir i mange tilfeller utfordringer med å etablere amming, og mødre blir ekstra 

sårbare for psykiske helseplager. Det er tenkt at helsestasjonene skal kompensere for kortere liggetid 

og i større grad utgjøre barselomsorgen. Barselomsorgen i kommunene utføres av jordmor og 

helsesykepleier. De merker allerede økt påtrykk, og har ikke ressurser til å oppfylle dagens faglige krav 

til eks. hjembesøk. Tall fra SSB for 2018 viser at 34% fikk hjembesøk etter fødsel av jordmor, vel 88 % 

fikk hjembesøk av helsesykepleier. Her er det store lokale og regionale forskjeller, som gjør at vi er 

langt unna et likeverdig helsetilbud. 

 

Bemanning og utdanningskapasitet 

Kommune-Norge rustes opp med jordmødre og helsesykepleiere. Samtidig utdannes det for få til å 

dekke behovene for jordmødre og helsesykepleiere i kommunene, og jordmødre i sykehusene. 

• Det utdannes mellom 120-150 jordmødre årlig. Etterspørselen viser behov for rundt 3100 

jordmorårsverk i 2035, mens vi med dagens utdanningstakt vil ligge på rundt 2400. Dette 

innebærer en udekket etterspørsel på i underkant av 700 jordmorårsverk. I 2012 var dette 

estimert til 200 årsverk. Med andre ord er mangelen økende, mens oppgavene også øker.  

Årlig føder 56 000 kvinner, som må dele på om lag 500 kommunejordmødre. Disse skal blant 

annet ivareta svangerskapsoppfølging, følgetjeneste og den første barseloppfølgingen.  

• Andel deltidsstillinger blant jordmødre organisert i NSF, er 70 prosent, og gjennomsnittlig 

stillingsbrøk for jordmødre i deltid er 62 prosent. Vaktbelastningen er større enn for tilsvarende 

grupper. 

• I 2018 ble det uteksaminert kun 230 helsesykepleiere. Utdanningskapasiteten er ikke justert opp 

i tråd med satsingen på helsestasjons- og skolehelsetjenesten fra 2014.  

• I 2018 var det 1711 søkere til 259 studieplasser for helsesykepleiere. På 20 studieplasser ved 

jordmorstudiet i Stavanger søkte 220 stykker høsten 2019. 

• Andelen sykepleiere uten helsesykepleierutdanning i helsestasjons- og skolehelsetjenesten er 

nær doblet fra 2014- 2018. 

• I 2017 var nesten 781 av de sysselsatte helsesykepleierne over 60 år. Dette er det ikke tatt høyde 

for når det gjelder utdanningskapasitet. Den samme aldersutfordringen ser vi for jordmødre. 

 

Sommerstengte fødeavdelinger fører til ekstra belastninger for jordmødre i den ellers travleste tiden 

på året. I 2019 var 10 fødeavdelinger sommerstengt i 1-2 måneder. Usikkerhet rundt stadige 

stengninger og nedleggelse av avdelinger medfører problemer med både å rekruttere og beholde 

jordmødre. For lav jordmorbemanning gir økt risiko for komplikasjoner både før, under og etter fødsel. 

Den viktigste kvalitetsindikatoren for en trygg fødselsomsorg, er en- til- en omsorg av jordmor for 

kvinner under aktiv fødsel. Det kan redusere komplikasjoner, instrumentelle forløsninger og 
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keisersnitt. NSF ser det som helt nødvendig å bemanne opp avdelingene slik at kvalitetskravet kan 

oppfylles. Dette må skje uten at det går på bekostning av andre deler av tjenesten, eksempelvis barsel. 

Stadig færre fødeavdelinger 

Antall fødeinstitusjoner i Norge er færre enn WHOs anbefaling, og vi passerte grensen allerede i 2009 

(4). Det er i tillegg økende regionale forskjeller i tilgjengelighet til fødetilbud. På bakgrunn av dette 

vedtok Stortinget i mai 2018: «Stortinget ber regjeringen sikre en trygg og framtidsrettet 

fødselsomsorg ved å sikre dagens fødeinstitusjoner» (5). Sentralisering med nedleggelser av et stort 

antall fødeavdelinger i distriktene har ført til økt press på de største klinikkene i landet, uten at 

jordmortjenesten eller følgetjenesten er bygd ut tilsvarende. Vi ser et opprør mot dagens situasjon 

landet over, fra kvinner- og menn -som ønsker nærhet til sitt fødetilbud. En rekke fødeavdelinger i 

Innlandet, på Helgeland og på Nordmøre er nå foreslått nedlagt. 

 

Barnedødeligheten ligger på rundt 3 prosent for fødsler på institusjon. For uplanlagte fødsler utenfor 

sykehus er tallet 11,4. Risikoen er særlig høy ved for tidlig fødsel og hos førstegangsfødende, men også 

flergangsfødende hadde doblet risiko for at barnet døde ved transportfødsel. Hilde Engjom sin 

forskning viser i tillegg at risiko for alvorlige komplikasjoner for fødende dobles hvis fødested er mer 

enn en time unna hjemmet. Hun viser til at i perioden 1999-2009 økte komplikasjoner hos mor på 

landsbasis og det var også økende forskjeller mellom regionene.   

I Folkehelseinstituttets nasjonale kartlegging av «Brukeres erfaringer med fødsels- og barselomsorgen 

i 2017» ble kvinner med noen av de mest dramatiske fødselsopplevelsene ekskludert fra deltakelse i 

den nasjonale brukerundersøkelsen. Kun kvinner som rakk fram til fødeavdelingen i tide og fødte 

levendefødte barn fikk delta. Det gir ikke et korrekt bilde av norsk fødselsomsorg når kvinner som 

ufrivillig føder før de når fram til fødested, eller mister barnet sitt under fødselen, utelates. 

Følgetjenesten i landets kommuner 

Som en naturlig konsekvens av økt sentralisering, øker behovet for følgetjeneste. Det skal bygges opp 

en følgetjeneste med jordmor til kvinner med lang reisevei til fødested. Imidlertid har kun 18 prosent 

av landets kommuner følgetjeneste på plass. Ifølge en VG-undersøkelse (2019) har antall kommuner 

med en reisetid på over to timer til nærmeste fødested, økt med 5 % fra 2012 til 18 % i dag. Lang 

reisevei til fødeavdelingen øker faren for transportfødsel som gir økt risiko for mor og barn. VGs 

undersøkelse viser at 77 kommuner mangler følgetjeneste fra foretaket, ni år etter at retten ble 

lovfestet. Situasjonen er verst nord i landet: I Nordland fylke mangler 16 kommuner følgetjeneste. I 

Trøndelag, Møre og Romsdal og Finnmark mangler mer enn ti kommuner følgetjeneste. Denne akutt-

tjenesten må finansieres og organiseres på lik linje med andre deler av spesialisthelsetjenesten. De 

strenge seleksjonskriteriene som gir risikokvinner lengre reisevei og medfører økt press på større 

fødeavdelinger, bør vurderes. 

 

Vi er kritiske til Helsedirektoratets forslag om å fjerne den lille særfinansieringen jordmødre i dag har i 

kommunene. Vi mener dette ikke er i tråd med stortingsvedtaket, som lå til grunn for utredningen.  

 

Avslutningsvis vil vi påpeke at det er innført retningslinjer for økt satsing på kvinnehelse, fødsel- og 

barseltid de siste årene. Utviklingen tatt i betraktning, har vi et godt stykke arbeid igjen før disse er 

innfridd. 
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