
 

 
Norsk Sykepleierforbund har sendt høringssvar basert på innspill fra Jordmorforbundet NSF og 
Landsgruppen av helsesøstre i NSF. 
 
NSF uttrykker tilfredshet med at retningslinjer for barselomsorgen er prioritert og at arbeidet  
ferdigstilles i 2013. 
 
Klare retningslinjer for ansvarsfordeling mellom jordmor og helsesøster må ligge til grunn i 
anbefalingen. Retningslinjene beskriver en tettere oppfølging av den enkelte familie. Det forutsetter at 
det finnes tilstrekkelig fleksibilitet som igjen betyr økte ressurser for å kunne ivareta den enkeltes 
behov og ønsker.   
 
For at intensjonene i retningslinjene skal være mulige å innfri, må elektronisk samhandling og økte 
ressurser både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten på plass. En utvikling der 
spesialisthelsetjenesten innskrenker ressursene før kommunene har fått styrket sin tjeneste, må 
unngås.  
 
Slik situasjonen er i helsestasjonstjenesten i dag er den ikke rustet til å kunne følge opp nye 
retningslinjer i barselomsorgen.  
 
Nedenfor kan du lese hele høringsuttalelsen fra NSF. 
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Høring av Nasjonal retningslinje for barselomsorgen – nytt liv og trygg barseltid for familien 
 
Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til høringsbrev av 20.09.12. Internt i organisasjonen har Landsgruppen av 
helsesøstre NSF og Jordmorforbundet NSF arbeidet med og gitt innspill til høringsnotatet. I høringsbrevet ber 
Helsedirektoratet spesielt om kommentarer og innspill til fem punkter knyttet til om retningslinjene dekker de 
viktigste områdene for en faglig forsvarlig barselomsorg. NSF vil i det nedenstående gi kommentarer knyttet 
spesielt opp mot de spørsmålene som det ønskes innspill på, samt innledningsvis gi kommentarer til flere 
punkter i utkastet til Nasjonal retningslinje for barselomsorgen.  
 
NSF vil innledningsvis uttrykke tilfredshet med at retningslinjer for barselomsorgen er prioritert og at arbeidet 
ferdigstilles i 2013. 
Jordmors ansvarsområde er tydeliggjort og foreslås styrket, og det er bra. Helsesøsters ansvar i 
barselomsorgen belyses derimot i liten grad, noe vi mener er en klar svakhet.  
 
Retningslinjene beskriver en tettere oppfølging av den enkelte familie. Det forutsetter at det finnes 
tilstrekkelig fleksibilitet som igjen betyr økte ressurser for å kunne ivareta den enkeltes behov og ønsker.  For 
at intensjonene i retningslinjene skal være mulige å innfri, må elektronisk samhandling og økte ressurser både 
i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten på plass. En utvikling der spesialisthelsetjenesten 
innskrenker ressursene før kommunene har fått styrket sin tjeneste, må unngås. Slik situasjonen er i 
helsestasjonstjenesten i dag er den ikke rustet til å kunne følge opp nye retningslinjer i barselomsorgen.  Det 
bør være en forutsetning at økte ressurser er på plass før retningslinjene kan gjennomføres i praksis.  
 
Ideelt sett skulle retningslinjene vært noe mer konkret på planer for oppfølging den første tiden hjemme etter 
utskrivelse fra sykehus. Vi ser at dette er vanskelig, da det er store geografiske forskjeller. Imidlertid må det 
sikres en god og forsvarlig oppfølging av familien, da lengden på barseloppholdet på sykehus har gått kraftig 
ned de senere år. Dette må ikke gå på bekostning av kvaliteten på oppfølgingen. Vi ser at lengre reisevei for 
fødende etter nedleggelse av fødestuer, har gitt flere alvorlige hendelser (rapportert på MFR-samling 
(Medisinsk Fødselsregister) v/Hilde Eng Gjom i november 2012)1

 

. Mange kvinner med lang reisevei sokner til 
store kvinneklinikker, der liggetiden har gått kraftig ned for barselkvinner. De må sikres god oppfølging i 
barseltiden, enten den er på sykehus eller hjemme.  

                                                      
1http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5631:0:15,3278:1:0:0:::0:0&Main
Left_5670=5694:0:15,3280:1:0:0:::0:0  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5631:0:15,3278:1:0:0:::0:0&MainLeft_5670=5694:0:15,3280:1:0:0:::0:0�
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5631:0:15,3278:1:0:0:::0:0&MainLeft_5670=5694:0:15,3280:1:0:0:::0:0�
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Generelle kommentarer 
NSF mener at retningslinjene har større vektlegging av barseltiden på sykehus og spesialisttjenestens 
oppgaver og ansvar enn tilsvarende i kommunehelsetjenesten. Vi mener også at forslaget er for vagt i forhold 
til ansvarsfordeling mellom jordmor og helsesøster i kommunen. Vi har fått et profesjonsnøytralt lovverk og 
det sies at tjenesten er profesjonsnøytral. Samtidig beskrives både jordmors og fastleges ansvar eksplisitt, 
mens helsesøsters oppgaver kamufleres i betegnelser som at «helsestasjonen tilbyr…». I og med at 
helsesøster står for hovedtyngden av oppfølging av barselfamilien etter de første døgnene i barselperioden, er 
det en svakhet at helsesøsters oppgaver og ansvar knapt nevnes. Vi mener dette bidrar til 
ansvarspulverisering og uklarheter både for pasienter/brukere, beslutningstakere og profesjonelle aktører. Vi 
mener også det står i motstrid til det direktoratet selv sier i innledningen til Kap. 5: «Overordnet mål med den 
lovpålagte ordningen er å bidra til at pasienter og brukere opplever at tjenesten er samordnet, og at det alltid 
er klart hvem som skal yte de aktuelle tjenestene». 
 
Det beskrives at oppfølging skal gis på basis av en helhetlig og individuell tilnærming.   Dette er i tråd med 
føringer for brukermedvirkning.  For helsesøster betyr det at man skal veilede mer enn å bruke rollen som 
ekspert2

 

 .  Dette prinsippet bør komme til syne i alle ledd i retningslinjene.  Det overordnede mål bør være å 
bidra til at foreldre opplever mestring i sin situasjon, med økt vektlegging av å fremme en god relasjon mellom 
foreldre og barn. Vi mener videre at resultatene fra Kunnskapssenterets kartlegging av brukererfaringer med 
barselomsorgen må få betydning for innretningen på retningslinjene. 

Retningslinjene har et gjennomgående søkelys på mulige problemer i barseltiden, og lite vektlegging av de 
muligheter og ressurser som ligger i denne livsfasen, eks. i innledningen til kap.11. Mulige problemer og risiko 
skal selvfølgelig omtales, men vi savner en mer helse- og ressursfremmende innretning av retningslinjene. 
 
Spørsmål direktoratet ønsker kommentarer og innspill på: 
 
1. Dekker retningslinjen de viktigste områdene for en faglig forsvarlig barselomsorg?  
 
Som påpekt i innledningen mener NSF at retningslinjene har en uhensiktsmessig vekting av barseltiden i 
spesialisthelsetjenesten kontra kommunehelsetjenesten. Vi mener dette må balanseres i større grad skal 
retningslinjene ivareta faglig forsvarlighet i alle ledd. 
Retningslinjene tar i for liten grad hensyn til de store geografiske variasjonene i landet og den reelle 
ressurssituasjonen, og tar i for sterk grad utgangspunkt i mulighetene i byer/tettsteder. For å sikre at 
retningslinjene kan følges, må de økonomiske rammene for helsestasjonstjenesten styrkes. 
 
Ressurs- og mestringsteori må i større grad ligge til grunn for anbefalingene. Relasjonen mellom foreldre og 
barn bør få en overordnet og tydeligere vektlegging i retningslinjene generelt, og inntas i form av konkrete 
anbefalinger. En helhetlig og individuell tilnærming må sikres i alle ledd av barselomsorgen. Mestring i rollen 
som foreldre krever at helsepersonell innhenter informasjon fra den enkelte om deres behov og ut fra det gir 
en helhetlig veiledning slik at stressnivået dempes.  Stress har fått økt oppmerksomhet og er beskrevet som å 
kunne være kritisk for barnets emosjonelle og atferdsmessige utvikling3  samt på grunn av hjernens raske 
utvikling4

Punkt 3.3. Journalføring gir kun eksempler på journalinnhold i forhold til føde- og barselavdeling. Vi savner 
omtale av krav til journalføring i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

. Kunnskap om hvordan den enkelte opplever sin situasjon er viktig for å kunne gi en faglig forsvarlig 
barselomsorg.  

5

 
 

                                                      
2 Glavin, K., Helseth, S. & Kvarme, L. G. (2007) Fra tanke til handling: metoder og arbeidsmåter i helsesøstertjenesten. Oslo, 
Akribe. 
3 Abidin, R. R. (1990) Parenting stress index: manual (PSI). Charlottesville, Va., Pediatric Psychology Press. 
4 Knudsen, E. I. (2004) Sensitive periods in the development of the brain and behavior. Journal of Cognitive Neuroscience, 
16 (8), s. 1412-1425. Siegel, D. J. (2001) Toward an interpersonal neurobiology of the developing mind: Attachment 
relationships,“mindsight,” and neural integration. Infant Mental Health Journal, 22 (1-2), s. 67-94. 
5 Veiledning i journalføring (dokumentasjon) i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, IS-2700 Sosial- og helsedirektoratet 
2004 



4 

Vi kan ikke se at retningslinjene omtaler kravet om melding av vaksinasjon til SYSVAK også fra føde-
/barselavdeling. 
 
Vi mener det er en svakhet ved retningslinjen at så mange av anbefalingene har lav kvalitet eller utelukkende 
er basert på klinisk erfaring og brukernes ønsker. 
 
2. Er det anbefalinger i retningslinjen som kan oppfattes som motstridende til anbefalinger 
som er gitt i andre relevante retningslinjer, eller lignende utgitt av direktoratet? 
 
Helsedirektoratet anbefaler i Kosthåndboken amming hvis mødre og barn trives og barnet vokser slik det skal.  
Mødre har i følge WHO (2003) likelydende rett til å amme og til ikke å amme.  Dette er ikke tydelig nok 
beskrevet i retningslinjene og kan oppfattes som motstridende anbefalinger.  
 
Vi vil peke på nasjonale faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn6

 

 som anbefaler hjembesøk 
av helsesøster 1 og 2 uker etter hjemkomst. 

Anbefaling 13 
I Veileder IS-11547

 

, anbefalt program anbefales blant annet abduksjonstest i hofter på legeundersøkelse ved 6 
uker. Dette må vurderes i nye faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, om 
anbefalingene i barselretningslinjene - der denne anbefalingen er tatt ut - blir gjeldende. 

3. Retningslinjen foreslår en større oppmerksomhet på tiden etter utskrivelse fra føde- 
/barselavdelingen. Mener høringsinstansene at det er tilstrekkelig eller for lite? 
 
Som påpekt innledningsvis finner vi at vektleggingen av den kommunale delen av barseltiden, fra 3.-4.døgn til 
6.uke etter fødsel er viet for liten oppmerksomhet, tatt i betraktning at den utgjør størstedelen av barseltiden. 
Det er beskrevet en tettere oppfølging som kan synes å gi en kvantitetsmessig god oppfølging.  For å kunne 
oppfylle anbefalingene på en kvalitetsmessig god måte, er det nødvendig at spesialisthelsetjenesten og 
helsestasjonstjenesten styrkes – eksempelvis i tråd med anbefalinger fra Norsk Sykepleierforbund8, fra 
Helsedirektoratet9 og Statens helsetilsyn.10

 

 For at det skal være mulig for kommunehelsetjenesten å følge opp 
anbefalingene vil det kreve en styrking av jordmor- og helsesøstertjenesten. Videre er det en forutsetning at 
elektronisk kommunikasjon mellom kommunehelsetjenesten og fødeinstitusjon er på plass, slik at 
kommunehelsetjenesten så tidlig som mulig får vite om nyfødte barn og evt. oppfølgingsbehov.  

Dersom familien ikke ønsker oppfølging av lokal helsestasjon etter fødselen må det sikres at fastlegen gir 
denne oppfølgingen, og at oppfølging av barnet ikke forutsetter at foreldrene selv tar kontakt med fastlegen. 
Dette for å sikre barnet sin rett til helsekontroller11

 
. 

Pkt. 3.1.2 Den kommunale helse- og omsorgstjenestens plikt 
Profesjonsnøytralt lovverk omtales med belysning av konsekvenser for jordmortjenesten. NSF vil peke på at 
Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste fortsatt gjelder12

 

, og at denne stiller 
krav til kommunene om å ansette helsesøstre for å dekke behovet for de spesielle sykepleiefunksjoner i 
forbindelse med helsefremmende og forebyggende arbeid. 

Pkt. 3.5.1 Særlig om barnets rett til helsehjelp 

                                                      
6 IS-1419 Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn, Sosial- og helsedirektoratet 2007 
7 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, IS-1154, Sosial- og 
helsedirektoratet 2004 
8 www.sykepleierforbundet.no/vis-artikkel/253858/Nasjonal-strategifor-svangerskaps-fodsels--og-barselomsorg  
9 Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, IS-1798, Helsedirektoratet 2010 
10 Rapport 1/2012 Styre for å styrke, Statens helsetilsyn 2012 
11 Pasientrettighetsloven, paragraf 6 Barns særlige rettigheter, www.lovdata.no  
12 Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste, www.lovdata.no  

http://www.sykepleierforbundet.no/vis-artikkel/253858/Nasjonal-strategifor-svangerskaps-fodsels--og-barselomsorg�
http://www.lovdata.no/�
http://www.lovdata.no/�
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Vi savner her en henvisning til Barnekonvensjonens artikkel 24 Helse13

 

, som blant annet omtaler plikten til å 
redusere spedbarns- og barnedødelighet. Vi viser for øvrig til kommentarer vedr. barns rett til helsekontroll 
under spørsmål 3.  

Pkt. 4.3 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
I en svært kortfattet omtale av tjenesten velger retningslinjen å vektlegge at tjenesten er under press og at 
tilsyn viser sviktende tilbud med rom for forbedringer. Ord skaper virkelighet, og man kan også velge å omtale 
at tjenesten har nesten 100 % brukeroppslutning - særlig de første årene av barnets liv, høy grad av 
brukertilfredshet, høy vaksinasjonsdekning osv. En slik nyansering ville bidra til å balansere inntrykket av 
tjenesten mer i tråd med virkeligheten. 
Til tross for at helsestasjonen er en tjeneste under press, er helsestasjonen og helsesøster og jordmor den 
tjenesten og de aktørene som er tyngst inne i familiene i barselperioden. Det avspeiles ikke i denne omtalen. 
 
Pkt. 4.6 Informasjon og kommunikasjon 
Det er viktig å styrke tolketjenesten innenfor spesialist- og kommunehelsetjenesten i forhold til barselkvinner. 
 
Det er særlig i spesialisthelsetjenesten at bruk av kvalifisert tolk ikke er tilfredsstillende. Basert på 
informasjonsinnhenting blant Landsgruppen av helsesøstre NSFs (LaH) 19 fylkesledere, er det en 
gjennomgående kultur for å benytte kvalifisert tolk innenfor helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det er 
vesentlig at fremmedspråklige fødende får informasjon på eget språk. Helsesøstre opplever stadig at 
barselkvinner ikke har fått med seg viktig informasjon gitt på barselavdelingene, eksempelvis i forhold til 
amming eller bruk av morsmelktillegg. Dette skyldes både manglende bruk av kvalifisert tolk og at man ikke 
kontrollerer at informasjonen er forstått.  Føde-/barselavdelingen må ha informasjonsmateriell på flere språk 
om de tjenester som kommunehelsetjenesten/helsestasjonen skal tilby, slik at brukerne får kjennskap til sine 
rettigheter og muligheter for oppfølging. Det er vesentlig med språktilpasset informasjon om helsestasjonens 
tilbud til innvandrere som ikke er vant med helsestasjon/denne type tjenester fra eget hjemland, og at denne 
informasjonen både formidles i svangerskapet og fra spesialisthelsetjenesten ved utreise fra fødeinstitusjon – 
både muntlig og skriftlig. 
 
6.1 Tidlig kroppskontakt med barnet 
Tekst i avsnitt 2 foreslås presisert til: Mors sensitivitet for barnets signaler har betydning for samspillet mellom 
mor og barn og tilknytning på sikt.   
Tilknytningsprosessen starter med samspill som senere kan føre til en tilknytning som er karakterisert med 
psykologiske bånd mellom mor og barn14

 

.  Vi savner omtale av fars tidlige kontakt/kroppskontakt med barnet. 
Videre savnes en omtale/problematisering av tidlig kroppskontakt etter keisersnitt, og i forhold til for tidlig 
fødte barn. 

Pkt. 6.6 Opplæring av foreldre (anbefaling 6) 
I siste avsnitt sies det at gruppebasert informasjon til foreldre ikke kan erstatte individuell informasjon. 
Tilrettelagte individuelle samtaler anbefales. Noe av undervisningen bør være rettet spesielt mot far; bl.a. 
hvordan forstå og ivareta kvinnen og barnet de første ukene etter fødsel.  
 
I tilknytningsfasen til det nyfødte barnet er det også naturlig å ta med søsken og søskens forhold til foreldre og 
en ny bror/søster. 
 
Pkt. 6.8 Sårbare og utsatte familier (anbefaling 8)  
Et differensiert fødetilbud medfører differensiert barselomsorg. Hensikten er å sikre kvinnen et variert 
fødetilbud basert på kvinnens egne ønsker og en seleksjon ut fra risikovurdering. For kvinner i risiko – særlig i 
forhold til rus og psykisk helse - må det knyttes kontakt med helsestasjonen i graviditeten for å trygge kvinnen 
i fht hvem som har ansvar for oppfølging etter hjemreise. Noen kommuner har innført livsstilssamtale med 
den gravide tidlig i svangerskapet, flere uker før første ordinære kontroll. Her avdekkes flere forhold som det 
kan være vanskelig å avdekke senere i svangerskapet. Dette er forhold relatert til rusproblematikk og 

                                                      
13 http://www.barneombudet.no/barnekonvensjonen/helekonvensjonen/#13  
14 Stern, D. N. (2003) Spedbarnets interpersonlige verden. Oslo, Gyldendal akademisk. 

http://www.barneombudet.no/barnekonvensjonen/helekonvensjonen/#13�
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samlivsproblemer. Kvinner med slike problemstillinger tilhører en utsatt og sårbar gruppe. Jordmor fra 
svangerskapet kan i større grad enn noen andre, følge opp disse kvinnene den første tiden hjemme. 
 
4. Hvordan kan spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten 
sikre sømløse og koordinerte barseltjenester med tilstrekkelig forutsigbarhet for 
brukerne? 
 
Pkt. 1.4 Høring, iverksetting, evaluering og revisjon 
NSF forutsetter at helsesøstertjenesten blir representert i det lokale arbeidet med samarbeidsavtaler. Det har 
ikke vært gjennomgående tilfelle verken ved utarbeidelse av områdeplaner som oppfølging av St.melding nr. 
12 (2008-2009) eller ved utarbeidelse av samarbeidsavtaler i forbindelse med samhandlingsreformen. Vi 
understreker derfor dette poenget spesielt her. 
 
Pkt. 4.2.3 Kvalitetsindikatorer 
Helsedirektoratet har planer om å starte utarbeidelse av enkelte indikatorer for barsel- og fødselsomsorg i 
2013.  I Veilederen Et trygt fødetilbud – Kvalitetskrav til fødselsomsorgen er det listet opp forslag til 
kvalitetsindikatorer 15

 

. I det videre arbeidet vil vi påpeke at kvalitetsindikatorer som fokuserer på kvinnen, 
barnets trivsel og vekst og på far bør utredes og tas med. Vi forutsetter at både Jordmordforbundet NSF og 
Landsgruppen av helsesøstre NSF trekkes inn i dette arbeidet. Kvalitetsparametrene bør registreres og 
innrapporteres i Medisinsk fødselsregister (MFR), og på den måten være tilgjengelig for alle gjennom 
offentlige rapporter. Vi tror dette vil være med å øke den faglige bevisstheten på kvaliteten av 
barselomsorgen. 

Pkt. 4.2.4 Elektronisk kommunikasjon 
Elektronisk informasjonsflyt mellom tjenestene er en forutsetning for at kommunehelsetjenesten skal kunne 
oppfylle intensjonene med og forslagene i retningslinjene. Flere rapporter og tilsyn16

Dette er meget tynt beskrevet i dette punktet. Elin-H er et prosjekt der Norsk Sykepleierforbund, Nasjonal IKT 
og Stavanger kommune (på vegne av landets kommuner) er prosjekteiere, og finansiert med midler fra NSF, 
Nasjonal IKT, Innovasjon Norge og Stavanger kommune. Prosjektet har utarbeidet konkrete forslag og 
kravspesifikasjoner til slik meldingsutveksling

 har pekt på behovet for 
elektroniske meldingsløsninger mellom føde/barsel og helsestasjon/fastleger.  

17

 

. Vi mener dette bør omtales i retningslinjene, og konkret 
følges opp av helse- og omsorgsdepartementet. 

 
5. Bør spesialisthelsetjenesten ha hovedansvar for oppfølgingen de første dagene etter fødselen – slik at 

kvinnen kan henvende seg der dersom det oppstår situasjoner hvor det er behov for hjelp? Eller er det 
tilstrekkelig med å opplyse foreldrene om hvor (i kommune- eller spesialisthelsetjenesten) de kan 
henvende seg ved behov for hjelp eller veiledning uavhengig når på døgnet det er. 

 
Forutsatt at tilbudet i helsestasjonstjenesten styrkes med økte jordmor- og helsesøsterressurser vil en styrket 
helsestasjon være det beste lavterskeltilbudet for barselfamilien. Dette gjelder eksempelvis intensiv 
oppfølging av familien de første dagene etter hjemkomst i det som er trygge omgivelser for familien, ulike 
typer prøvetaking osv. Dette vil være langt mer kostnadsbesparende og ivareta familien på en bedre måte enn 
om familien må tilbake til sykehus/ poliklinikk for samme hjelp. Det vil også være det mest realistiske i store 
deler av landet der det er store reiseavstander til føde-/barsel. 
Man kan imidlertid ikke forvente at helsestasjonen skal ”avlaste” spesialisthelsetjenesten uten noen form for 
kompensasjon i form av økte ressurser, og da primært økt bemanning. Det må også vurderes om og hvordan 
helsestasjon evt. kan tilby tjenester utover dagtid. Eksempelvis har Sandnes kommune prøvd ut en modell 
med «barseltelefon» bemannet av helsesøstre og jordmødre, som familien kunne ringe på ettermiddag/kveld 
og helg. Erfaringene var gode. 

                                                      
15 IS 1877 Veileder. Et trygt fødetilbud – Kvalitetskrav til fødselsomsorgen 
16 Rapport 1/2012 Styre for å styrke, Statens helsetilsyn 2012 
17 ELIN-h Rapport forprosjekt. Utvikling av helsefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk 
informasjonsutveksling i helsestasjonstjenesten i kommunene 
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Flere helseforetak og kommuner har gode erfaringer med “Jordmor hjem”. Når jordmor fra 
svangerskapsomsorgen tar det første hjemmebesøk, sikres kontinuitet for den nybakte moren. Jordmor 
kjenner mor fra før, og har større mulighet til å avdekke hvordan hun har det etter fødsel. Hvis dette ikke er 
mulig, kan jordmor fra føde-barselavdelingen ivareta første hjemmebesøk. Dette bør gjelde uansett parietet. 
Lokale forhold og reiseavstand til sykehuset er likevel en vesentlig faktor her.  

Ved utreise fra sykehus bør familien få både skriftlig og muntlig informasjon om telefonnumre til de som har 
ansvar for den videre oppfølging av familien. Familien bør også få konkret informasjon om i hvilke situasjoner 
de skal kontakte spesialisthelsetjenesten.  

En fleksibel og sømløs barselomsorg krever vurdering av individuelle behov. Vi er derfor usikre på om det er 
heldig og ønskelig å sette en klart definert døgnavgrensing på ansvar mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten. I så fall bør denne settes til tiden for første hjembesøk av jordmor/helsesøster, men 
fortsatt med mulighet for både ansatte og familier til å kontakte barselavdeling ved spesielle behov. 
 
Pkt. 5.1 Føde- og barselavdelingens oppgaver: 
Kulepunkt nr.5: Vi foreslår at det tilføyes: Vaksiner på indikasjon og i tråd med anbefaling. 
 
I forbindelse med utskrivelse: 
Fødestedet har ansvar for å gi melding om barnets fødsel. Det foreslås imidlertid ikke krav til at dette skal skje 
elektronisk. Det tar i dag for lang tid å motta journal sendt i posten. Helsestasjonen bør få beskjed før 
utreisedagen slik at man vet at barnet er født og kan planlegge hjemmebesøk. Telefonkontakt anbefales fram 
til elektronisk journal er på plass.  
Mange føde-/barselavdelinger har svært mange kommuner/bydeler i sitt nedslagsfelt, og kjennskapen til disse 
vil sannsynligvis være variabel. Dermed vil kvaliteten på den kontaktinformasjonen som gis den fødende 
sannsynligvis også variere mye. Dette tilsier at slik kontaktinformasjon primært må gis under svangerskapet. 
Helsesøstre og jordmødre opplever ofte å møte usikre, førstegangsfødende kvinner som blir utskrevet og 
reiser hjem rett før helg. Særskilte rutiner i forhold til utskriving mot helg/ferier bør beskrives. Det bør sikres 
vaktberedskap 24/365 beregnet for den barselkvinnen, barnet og far. Dette kan organiseres som en 
samarbeidsordning mellom flere kommuner/bydeler. 
 
Pkt. 5.3 Helsestasjonens oppgaver 
Helsestasjonen har en så sentral funksjon i barseltiden at avsnittet bør utdypes. Helsesøsters rolle i forhold til 
kontroll av barnets utvikling, samspill, ammeveiledning, tverrfaglig samarbeid osv. må omtales. Helsesøster 
gjør en helhetlig vurdering av barnet og familiens helse og trivsel.  
 
Som påpekt i generelle kommentarer og under pkt. 4.3, savner vi også her en helsefremmende vinkling, 
fremfor kun en omtale av helsestasjons rolle i å fange opp tidlige signaler på mistrivsel og utviklingsavvik. 
Fødsel og barseltid er i utgangspunktet positive livsopplevelser for de fleste, men kan også by på normale 
utfordringer og for noen større problemer. I Veileder18 (side 8) fremheves fem viktige perspektiver for 
folkehelsearbeidet i tjenesten, deriblant mestringsperspektivet: «bygger på en erkjennelse av at evnen til å 
utvikle og ta i bruk egne ressurser er en sentral faktor i personlig utvikling og i å bygge en god helse». Dette 
må ses opp mot funn beskrevet i blant annet artikkel av Hjälmhult og Økland 19

 

 som sier: «Forestillingen om at 
å føde barn er en normal situasjon kan ha ført til usynliggjøring av barselkvinnen og undervurdering av 
foreldres behov den første sårbare tiden og dermed forhindre å gi et helhetlig tilbud med profesjonell omsorg 
og informasjon.» 

Pkt. 5.4 Allmennlegetjenestens oppgaver 
Slik fastlegens oppgaver og ansvar beskrives, stiller det store krav til fastlegens samarbeid og kommunikasjon 
med helsestasjonen. Dette beskrives i liten grad, noe vi mener er en svakhet. 

                                                      
18 Veileder for kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, IS-1154, 
Sosial- og helsedirektoratet 2004  
19 http://www.sykepleien.no/forskning/forskningsartikkel/1011122/hva-barselkvinner-er-opptatt-av-den-forste-tiden-
hjemme-med-en-nyfodt  

http://www.sykepleien.no/forskning/forskningsartikkel/1011122/hva-barselkvinner-er-opptatt-av-den-forste-tiden-hjemme-med-en-nyfodt�
http://www.sykepleien.no/forskning/forskningsartikkel/1011122/hva-barselkvinner-er-opptatt-av-den-forste-tiden-hjemme-med-en-nyfodt�
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Pkt. 5.5 Pasientforløp: 
Vi er usikre på realismen i kravet om at avtaler om hjemmebesøk og annet skal være avklart ved hjemreise fra 
barsel. Det ville være en ideell løsning, men gir ansatte på sykehusene en stor utfordring og stiller krav til både 
elektronisk kommunikasjon og ressurser. Store, sentraliserte sykehus som har mange kommuner med høyst 
ulik organisering i sitt nedslagsfelt stiller store krav til kunnskap om og oversikt over disse kommunene, og 
gode samarbeidskanaler. 
 
Det sies at helsestasjon, fastlege og jordmor bør få rask melding om når barnet er født og hvordan 
oppfølgingen skal skje videre. «Rask melding» er for lite konkret. Det må stilles krav til at slik melding skal gis 
elektronisk/pr. telefon innen utskriving fra barsel, eller senest første virkedag etter fødselen. Videre mener vi 
formuleringen kommunehelsetjenesten skal få melding om hvordan oppfølgingen skal skje, er uheldig. Føde-
/barsel skal gi opplysninger av betydning for den videre oppfølgingen, men ikke instruere 
kommunehelsetjenesten i hvordan oppfølgingen skal skje. Oppfølgingsløpet må utformes i dialog mellom 
partene, og da ikke minst kvinnen/familien selv.  
 
Kapittel 2.  Sammendrag - anbefalinger 
Det sies at arbeidsgruppen har utarbeidet anbefalinger for innhold i barseltilbudet uavhengig av om 
barselomsorgen er et tilbud i spesialist- eller kommunehelsetjenesten. Til tross for dette omhandler 25 
anbefalinger tiltak innenfor spesialisthelsetjenesten, 15 er felles mens 3 anbefalinger er spesifikke for 
kommunehelsetjenesten. Det sier både noe om vektingen av tilbudet og foreliggende kunnskapsgrunnlag, og 
om behovet for mer forskning på og erfaringsinnhenting om barseltilbudet innen kommunehelsetjenesten. En 
slik innretning på retningslinjene mener vi går på tvers av intensjonene i samhandlingsreformen, der tilbudet i 
kommunene i større grad skal vektlegges og utvikles. 
 
NSFs kommentarer til anbefalingene er primært tenkt som utdypinger til kapittel 6. 
 
Anbefaling 1 
Ingen kommentar 
  
Anbefaling 2 
Det må tilstrebes tilstrekkelig og tidsnok informasjon fra spesialisthelsetjenesten til helsestasjonen angående 
den individuelt tilpassede ammeveiledningen som er gitt før utskriving. I dag opplever mange barselkvinner at 
ammerådene spriker og de opplever at ”alle sier forskjellig”. Vi mener man også må tilby støtte og/eller 
veiledning i flaskemating hvis mor ønsker det.  Erstatning kan gis på medisinsk indikasjon eller hvis mor ønsker 
det. Det må tas høyde for at ikke alle kan eller ønsker å amme. Informasjon om valgmulighet og frivillighet for 
å dempe press i ammesituasjonen og redusere stigma i flaskematsituasjonen er viktig.  Kvinner har rett til å 
amme, men også til ikke å amme (WHO, 2003).  
 
Anbefaling 3 
Det er viktig at det foreslås både individuell post partum og utreisesamtale til alle. I disse samtalene kan det 
komme informasjon som er viktig å forfølge, samt at mye kan bearbeides der og da. Det vil for noen 
barselskvinner og deres menn være nødvendig med en gjennomgang av fødselsforløpet, en defusing, der det 
har vært traumatiske opplevelser underveis eller man har vært nødt til å ta hastige beslutninger. 
En selvfølge er god ivaretakelse av kvinner og deres menn/familie som føder døde barn eller mister barn i 
fødsel. 
Kommunehelsetjenesten må informeres om utreisesamtalen er gjennomført etter samtykke av kvinnen, og 
det må fremgå av epikrisen om dette er gjort. Dette er viktig for at jordmor og helsesøster skal kunne følge 
opp evt. mangelfull informasjon.  
 
Anbefaling 4 
Støttes i utgangspunktet, men vi viser til kommentarer til pkt. 5.5. 
 
Anbefaling 5 
NSF mener at denne anbefalingen bidrar til å lukke det tomrommet som ofte oppstår mellom hjemreise fra 
barsel og til helsestasjonstjenesten tar over. Intensjonene om å tilby god og trygg oppfølging for kvinnen i 
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hjemmet, må være basert på en solid øking i antall jordmor- og helsesøsterstillinger. For eksempel kan tre 
dager før besøk av jordmor hos flergangsfødende være for lang tid uavhengig av gode erfaringer fra tidligere 
fødsels– og barseltid. I mange kommuner har jordmor deltidsstilling, ofte kun 20-30 % stilling. Derfor kan 
hjemmebesøk av jordmor innen første døgn etter hjemreise samt etter 2-4 døgn bli svært vanskelig å 
gjennomføre mange steder. I ferier blir dette ekstra vanskelig, og da er gjerne behovet størst. I praksis betyr 
dette at helsesøster må gjennomføre mange av hjemmebesøkene. Helsesøsters kapasitet er mange steder 
sprengt.  
 
Klare retningslinjer for ansvarsfordeling mellom jordmor og helsesøster må ligge til grunn i anbefalingen.  Det 
er positivt at retningslinjene anbefaler jordmors kompetanse de første 7 – 10 dager etter fødsel. Dett er viktig 
da barselkvinner generelt har kortere liggetid på sykehus. Jordmor og helsesøster vil utfylle hverandre på den 
hensiktsmessig måte den første tiden etter fødsel 
 
Det er viktig at ikke jordmors hjemmebesøk fører til en reduksjon i antall hjemmebesøk av helsesøster20  . En 
litteraturstudie har vist at «hjemmebesøk er nyttig for foreldre med nyfødte. Mødre var mer tilfredse når det 
første møtet med helsesøster skjer på hjemmebesøk framfor et møte på helsestasjonen. Helsesøstre fikk et 
bedre grunnlag for den fortsatte kontakten med familien». 21

 

 Økt informasjonsflyt mellom jordmor og 
helsesøster kan føre til en bedre oppfølging til det beste for familien.  Helhetlig vurdering av den generelle 
trivsel bør presiseres.  Begrepet ”livskvalitet” som har fått økt fokus i de fleste sammenhenger bør nevnes.  

Anbefaling 6 
Det bør tydeliggjøres hvem som skal gi informasjon og hvilken informasjon som skal gis. Jordmor og 
helsesøster har overlappende kompetanse innenfor flere områder, bl.a. i forhold til amming, psykiske lidelser 
og rus og observasjon av det nyfødte barnet. Behovet for informasjon vil ofte være ulikt for hver familie og i 
de forskjellige fasene i barseltiden, og det er viktig å sette av tid og ressurser til individuelle samtaler. 
Informasjon om samspill mellom foreldre og barn bør presiseres som viktig22.  Opplæring av personalet i å 
fremme et godt samspill som grunnleggende for å skape en god relasjon bør gjennomføres.  Her er ICDP/ 
Foreldreveiledningsprogrammet23

 

 godt egnet. Et mor-barn vennlig sykehus/helsestasjon bør innebære at 
dette kommer i fokus.  

Anbefaling 7 
Målrettet individuell oppfølging bør styrkes – som nevnt i kommentar til anbefaling 6.  Med hensyn til grupper 
er det imidlertid viktig at tilbudet om barselgrupper opprettholdes da det har vist seg å være verdifullt for å 
motta informasjon og bygge nettverk24

 
. 

Anbefaling 8-9 
Kvinnen bør bli informert om at hun skal kunne velge å bli på sykehuset til ammingen er etablert. Det er viktig 
at det er tilstrekkelig kvalifisert hjelp både på barselavdeling og i kommunen, slik at mor får den hjelpen hun 
har behov for. 
 
Anbefaling 10 
Vi mener det må presiseres at spedbarn som får flaske skal sikres en nærhet til omsorgspersonen/den som gir 
flaske - uavhengig om det er morsmelk på flaske eller morsmelkerstatning. Det er viktig å presisere at amming 
ikke automatisk fører til tilknytning, men at barn føler seg tilknyttet personer som er sensitive og gir respons25

                                                      
20 Økland, T. & Hjälmhult, E. (2010) Hjemmebesøk til familier med nyfødt barn: rapport fra kartlegging av helsesøsters 
tilbud ved helsestasjoner i Bergen.  

 
. For å kunne sikre at morsmelkerstatning blir brukt korrekt bør helsepersonell inneha kompetanse samt at det 
bør utarbeides skriftlig informasjon som helsepersonell kan gi til foreldre.  Ideer fra boken ”Flaskemating” kan 

21 http://www.sykepleien.no/page/sykepleien/vis/artikkel-forskning?p_document_id=150062 
 
22 Smith, L. (2002) Tilknytning og barns utvikling. Kristiansand, Høyskoleforlaget 
23 http://www.bufetat.no/foreldrerettleiing/  
24 Møller, M. R. & Bjorå, I. K. H. (2010) Intens terror og intens lykke: Morsrollen: Forventninger, opplevelser og 
mestringsfølelse undersøkt ved fokusgruppesamtaler. 
25 Jansen, Weerth & Riksen-Walraven, 2008 ; Bowlby, 1984 

http://www.sykepleien.no/page/sykepleien/vis/artikkel-forskning?p_document_id=150062�
http://www.bufetat.no/foreldrerettleiing/�
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være et utgangspunkt26

 

  for en offentlig utarbeidelse av en bok. Overfor helsepersonell må forskjellen på 
uetisk markedsføring og faglig begrunnet informasjon klargjøres, slik at man har en trygghet på hvilken type 
informasjon som kan og skal formidles til kvinnen/familien. 

Anbefaling 11 
Det er svært lenge å vente i 21 dager før barnet blir undersøkt av lege om det ikke har nådd igjen 
fødselsvekten sin. Marginene hos spedbarn er svært små, og å vente så lenge kan medføre at barnet blir 
underernært over tid og at det kan bli vanskelig å opprettholde amming. Tidlig interaksjon ved vektnedgang 
kan òg medføre at færre barn vil måtte trenge tillegg av morsmelkernæring for å snu vekta. Vi mener derfor 
dette bør vurderes endret til max.14 dager, og at det også presiseres når barnet skal henvises barnelege i 
spesialisthelsetjenesten, fastlege eller undersøkes av helsestasjonslege.  
 
Anbefaling 12 
Se kommentar til pkt. 8.1. (side 11). 
 
Anbefaling 13 
Er spesielt kommentert under spørsmål 2 (side 3). 
 
Anbefaling 14 
Det er viktig at det utarbeides gode og sikre rutiner i forbindelse med screening. Det må gjøres av kompetent 
personell og foreligge skriftlige prosedyrer slik at ingen faller ut eller at prøver kommer på avveie. 
 
Anbefaling 15 – 16, 18 og 19 
Ingen kommentar 
 
Anbefaling 17 
Det gjøres oppmerksom på at ampullen med K-vitamin som er i bruk, er på 2 mg. 
 
Anbefaling 20  
Det kan være vanskelig for foreldre å vurdere om barnet er sykt eller trøtt. Det er derfor viktig med daglig 
kontakt av helsepersonell ved tidlig hjemreise. Vi viser til betegnelsen ”standard opphold” (over 48 timer)og 
”tidlig hjemreise” (6 – 48 timer). 
 
Vi savner en omtale av forebygging av rotavirusinfeksjon under denne anbefalingen.27

 
 

Hos nyfødte med rikelig puss, hevelse og rødhet fra øynene anbefales det at det tas bakteriologisk prøve. 
Dersom mor eller barnets far har en positiv herpesanamnese bør det også tas en virusprøve. Dette forutsetter 
at helsestasjonen (som ofte blir kontaktet først) kjenner til at en av foreldrene har herpes. Hvordan skal denne 
informasjonen gis da det kan være en sensitiv opplysning i barnets journal? Det bør videre presiseres hvem 
som skal ta bakteriologisk og/eller virusprøve. 
 Anbefalingen om å dryppe øynene med morsmelk ved lettere konjunktivitt mener vi bør tas ut da dette ikke 
er tilstrekkelig kunnskapsbasert. 
 
Anbefaling 21 
Det må avklares hvem som skal ha ansvar for å tilse at barnet følges opp med antistoff-/antigen kontroll, 
(fastlege/helsestasjon?) og hvilke krav til informasjon til helsestasjonen dette evt. stiller. 
 
Anbefaling 22 
Denne anbefalingen bør konkretiseres i forhold til hva som legges i begrepet «så raskt som mulig». 
Praksis er høyst forskjellig, noen steder utfører barselavdeling denne vaksinasjonen, andre steder overføres 
dette til helsestasjonen. En slik avklaring må også inngå i samarbeidsavtalene mellom kommuner og 
helseforetak, for å unngå stadige diskusjoner mellom nivåene. 
 

                                                      
26 Vik, M., Langhelle, M. B. & Midnes, A. (2009) Flaskemating. [Oslo], Gyldendal. 
27 http://www.fhi.no/dokumenter/c17d367b09.pdf  

http://www.fhi.no/dokumenter/c17d367b09.pdf�
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Anbefaling 23 
Kommentarer som til anbefaling 22.  
Under pkt. 10.3 side 69 står det at for å unngå unødvendig svinn er det ofte mest hensiktsmessig at 
vaksinasjonen utføres på helsestasjonen hvis det ikke er gjort på barsel. Vaksinering av mor mener vi primært 
er et ansvar for barselavdeling eller fastlege. En presisering i teksten er uansett viktig.  
 
Anbefaling 24 
Anbefalingen støttes. Tidlig hjemreise kan være et uttrykk for at det er for mye uro på barselavdelingen. Det 
er likevel viktig å presisere at mange barselavdelinger ikke lenger har bemanning tilpasset avlastning som 
innebærer at personalet overvåker barnet for eksempel gjennom natten. Avlastning kan også være skjerming 
fra besøk, anbefale færre besøk, servering av mat samt annen omsorg for mor. Når det gjelder anbefaling om 
at partner eller annen voksen person oppholder seg i hjemmet de første par ukene etter fødselen, så er dette i 
dag ikke en selvfølge eller mulighet for alle. Rett til permisjon med lønn for alle fedre (uavhengig av 
ansettelsesforhold), eller organisert hjemmehjelpsordning i kommunens regi (tidligere husmorvikarordning), 
kan sikre nødvendig ro for mor. 
 
Anbefaling 25, 26, 29, 30, og 31 
Ingen kommentar 
Vi stiller imidlertid spørsmål om anbefaling 33 bør slås sammen med 30, og anbefaling 36 slås sammen med 
første ledd av anbefaling 20. 
 
Anbefaling 27  
Kvinner med store rifter (grad 3 – 4)  smerter bør få etterkontroll hos spesialist. 
 
Anbefaling 28  
Det bør presiseres at det skal benyttes kvalifisert, godkjent tolk. 
 
Anbefaling 32 
Her er formuleringene for vage. Ved mistanke om rusbruk skal foreldrene presenteres for mistanken. 
 
Anbefaling 39  
Kontroll av rifter grad 3 og 4 bør foretas av spesialist og ikke av fastlege med ulik kunnskap innenfor dette 
feltet.  
 
Anbefaling 37, 38, 40, 41  
Ingen kommentar 
 
Kommentarer til øvrige kapitler 
Kapittel 7 Spedbarnets ernæring og vekst 
Retningslinjene bør peke på behovet for ytterligere forskning vedr. amming, og familienes ønsker og behov, 
samt helsepersonells tilnærmingsmåter.  
 
Pkt. 7.2 Støtte til mødre som flaskemater 
Helsepersonell bør ha kunnskap om ulike sider ved flaskemating og være støttende slik at mødre opplever at 
de er gode mødre uavhengig om de ammer eller ikke. En studie viser at kvinner kan oppleve tap av nærhet til 
barnet ved store ammevansker28

                                                      
28 Palmér, L., Carlsson, G., Mollberg, M. & Nyström, M. (2012) Severe breastfeeding difficulties: Existential lostness as a 
mother-Women’s lived experiences of initiating breastfeeding under severe difficulties. International Journal of Qualitative 
Studies on Health and Well-being, 7 (0),  

.  Alquist (2007) redegjør for at amming kan bli en belastning som hemmer 
tilknytning til barnet.  Det konkluderes i denne studien med at helsepersonell bør gi mor alternative løsninger, 
slik at hun har mulighet til å ta et informert valg. Foreløpige funn i en ny studie om ”stressfylt amming og 
samspill” har pekt på ulike faktorer som påvirker amming.  Når mødre ble møtt på en individuell måte hvor 
helsesøster så helheten uttrykte de tilfredshet. Noen helsesøstre unnlot å informere om alternative løsninger i 
frykt for ikke å fremme amming selv om situasjonen tilsa at det var nødvendig.  Mødrene i studien fortalte om 



12 

en stressfylt amming som påvirket samspillet til barnet29

 

. At mødre får støtte i en slik situasjon påpekes som 
viktig da mødre kan føle seg stigmatisert på tross av at de tar en avgjørelse som for dem oppleves riktig 
(Tønjum, L. 2003).  

Pkt. 7.2.2 Tilrettelegging for amming/Ti trinn for vellykket amming bør omtale Ammevennlig helsestasjon på 
lik linje med Mor-Barn-Vennlig sykehus. 
 
Pkt. 7.3 Erstatning for morsmelk 
Avsnitt: Morsmelkerstatning består av sukker.... foreslås rettet til: Morsmelkerstatning består av lactose… 
Kommentar: Upresis beskrivelse som kan misforstås. Morsmelk inneholder ikke sukker, men naturlig 
melkesukker. En eksakt innholdsfortegnelse av hva morsmelkerstatningen inneholder kan gi helsepersonell 
relevant kunnskap.  
 
Pkt. 7.3.1 Råd om flaskemating 
Kommentar: Se beskrivelse under anbefaling 10 og pkt. 7.2. 
 
Pkt. 7.1.1 Positive effekter av amming 
For å fremstille en vitenskapelig balansert informasjon bør det kanskje vises til forskning hvor ulike funn 
presenteres.  Blant annet viste en studie sammenheng mellom amming og høyere IQ hos barn på 1 og 5 år30, 
men ikke sammenheng i psykomotorisk utvikling.  En annen studie31

 

 viste ingen sammenheng mellom amming 
og høyere IQ hos barn mellom 9 og 10 år.   

Kapittel 8 Screening og undersøkelser av nyfødte 
Pkt. 8.1 Nyfødtundersøkelse 
Vi savner en omtale av seks-ukersundersøkelsen i utdypingen i pkt. 8.1. Anbefaling 12 omtaler denne, mens 
den ikke nevnes i kapittel 8. 
 
Kapittel 12 Komplikasjoner hos barselkvinner 
Pkt. 12.1.1 Depresjon i barseltiden  
Barseldepresjon rammer 10 til 15 prosent av mødre og kan få konsekvenser for kvinnens og barnets helse. 
Tidlig oppdagelse og støttende samtaler med kvinner som har lett til moderat barseldepresjon har god effekt 
32

 

. Det er en svakhet at man i omtalen av EPDS (The Edinburgh Postnatal Depression Scale) kun omtaler selve 
screeningsdelen. Det er vesentlig at helsesøster kombinerer dette med en individuell samtale da 
kartleggingsverktøyet alene ikke gir en helhetlig forståelse eller tilnærming til kvinnen. En evt. anbefaling om 
bruk av EPDS må komme i retningslinjene da det er stor usikkerhet i praksisfeltet om bruk av denne 
metodikken.   

Avslutningsvis 
Utkastet til Nasjonal retningslinje for barselomsorgen er et grundig og omfattende dokument med viktig 
informasjon og anbefalinger som gir tydelig retning for hva god barselomsorg bør være. For å lykkes med 
dette viktige arbeidet, bør det være en forutsetning at økte ressurser er på plass før retningslinjene kan 
gjennomføres i praksis. 
 
 
 
 
 

                                                      
29 Hvatum, I. & Glavin, K. (2012) Stressfylt amming og samspill. Masteroppgave 
30 Angelsen, N., Vik, T., Jacobsen, G. & Bakketeig, L. (2001) Breast feeding and cognitive development at age 1 
and 5 years. Archives of disease in childhood, 85 (3), s. 183-188. 
31 Malloy, M. H. & Berendes, H. (1998) Does breast-feeding influence intelligence quotients at 9 and 10 years of 
age? Early human development, 50 (2), s. 209. 
 
32 Kari Glavin, 2010: WOMEN WITH POSTPARTUM DEPRESSION - an early identification and intervention study. Oslo: 
Unipub 
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