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Høring vedrørende retningslinje for hjemmefødsel 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til ovennevnte høring. Vi mener det er viktig og nødvendig 

at Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, har utarbeidet utkast til 

Retningslinje for hjemmefødsel. NSF støtter i all hovedsak Helsedirektoratets forslag til 

retningslinje og vi mener at denne vil bidra til at hjemmefødsler skjer ut fra entydige 

kvalitetskrav og seleksjonskriterier. 

 

En generell kommentar er at vi ikke kan se at flerkulturelle fødende er omtalt spesielt.  

Det kan være hensiktsmessig å omtale de evt. spesielle forhold som må vurderes/tas hensyn til 

om kvinnen/familien kommer fra en annen kultur. Dette omhandler alt fra kulturelle/religiøse 

forhold, til praktiske forhold som bruk av doula eller tolk. 

 

Synspunkter på organisering og struktur er ikke en del av oppdraget. NSF har valgt å kort 

kommentere Kap. 7 Seleksjonskriterier og deretter har vi konsentrert våre innspill om 

barselomsorgen, hvor også helsesøstre har en sentral funksjon. 

 

Kap. 7.3 Gravide som anbefales å føde i sykehus  

Når det gjelder oversikten Forhold hos kvinnen, så anbefales ikke hjemmefødsel ved betydelig 

overvekt – fedme. I Seleksjonskriteriene for fødestuer har man et relativ kriterium som sier at 

det anbefales sykehusfødsel ved BMI > 27. NSF mener at vurdering av overvekt/fedme – og 

selektering deretter - bør være den samme for hjemmefødsel og fødsel på fødestue.  

Retningslinjens klare anbefalinger møter forøvrig et uttalt mål om å gi bedre og forutsigbar 

informasjon til kvinnene og deres familier.  

 

Kap 10 Barseltiden 

I utkastet til retningslinje er barseltiden definert som fra barnet er født til 4- 6 timer post partum. 

Andre steder regnes barseltiden opp til 6 - 8 uker etter fødselen. Selv om man sier å ha forholdt 

seg til en definisjon av barseltiden til 4 - 6 timer etter fødsel, omhandler flere av anbefalingene 

tiltak innenfor en langt mer omfattende definisjon av barseltiden. 

 

Forslaget belyser ikke helsestasjonens rolle i barseloppfølgingen. Vi kommenterer dette 

nærmere i påfølgende punkt.  
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10.1. Oppfølging de første timene etter fødsel 

Det står under Oppgaver og dokumentasjon i forbindelse med en fødsel at barnejournalen skal 

sendes helsestasjonen etter kvinnen sitt samtykke. Det bør i denne forbindelse pekes på § 6-2 i 

Pasientrettighetsloven; Barns rett til helsekontroll. Skal helsestasjonen kunne tilby barnet 

helsekontroll og god oppfølging, må helsesøster ha opplysninger om barnet fra jordmor ved 

hjemmefødsel så vel som fra fødeinstitusjon. Vi finner ikke barnejournal spesifikt omtalt i Kap. 3 

Rettslige rammebetingelser. Dette bør etter NSFs mening korrigeres i endelig versjon av 

retningslinjene. 

 

Det foreslås at jordmor "bør legge til rette for overføring og videre oppfølging på helsestasjonen". 

Vi er klar over at ”bør” i praksis betyr ”skal”, men foreslår allikevel at det presiseres at jordmor 

skal medvirke til en god overgang, og legge til rette for overføring og videre oppfølging av 

helsestasjonen. Landsgruppen av Helesøstre i NSF (LaH NSF) har i mange år jobbet for at 

helsestasjonen skal få melding om fødsel så tidlig som mulig for å sikre en mest mulig sømløs, 

tidlig og god oppfølging av barnet og familien. Elin- H- prosjektet
1
 er et eksempel på systematisk 

arbeid med utvikling av elektronisk fødselsmelding. 

 

Jordmor ved hjemmefødsel bør ha de samme pliktene som jordmødre ved fødeinstitusjon, til å 

videreformidle informasjon om fødsel til ansvarlig helsestasjon. I St. melding nr.12 (2008-2009) 

En gledelig begivenhet, sies at ”Helsestasjonene skal kunne motta elektronisk melding om 

fødsel raskt etter at barnet er født”. I Elin- H- prosjektet er det foreslått at slik melding skal 

sendes helsestasjon og fastlege når mor og barn skrives ut fra føde/barsel. Tilsvarende krav bør 

gjelde ved hjemmefødsel, enten meldingen skjer via papir, og evt. telefon eller elektronisk.  Det 

bør settes en tidsfrist for hvor raskt etter fødselen melding skal gis. Vi foreslår innen 48 timer 

etter fødsel eller innen første virkedag etter helg/ høytid.  

 

Det bør vurderes om helsestasjonen kan få beskjed før fødselen om kvinner som planlegger å 

føde hjemme. Jordmor bør også – basert på samtykke - videreformidle planlagt oppfølging av 

kvinnen til helsestasjonen slik at helsesøster kan ta dette med i planlegging av hjemmebesøk.  

Det må ellers klargjøres hvilke undersøkelser som blir gjort av jordmor i hjemmet og hva som 

evt. må følges opp av helsestasjonen.  

 

Det står at jordmor skal gi skriftlig og muntlig informasjon om ammehjelpen og evt. 

ammepoliklinikk. Ammehjelpen og ammepoliklinikkene der de finnes, gjør en utmerket jobb. Vi 

savner imidlertid at retningslinjen ikke nevner helsestasjonen og dens tilbud om ammeveiledning 

og hjelp.  Stadig flere helsestasjoner har godkjenning som ammekyndig helsestasjon og mange 

jobber for å få slik godkjenning. Helsestasjonen er en naturlig og selvfølgelig aktør i 

ammeveiledningen, og dette må fremkomme i den endelige anbefalingen. 

 

10.2 Oppfølging de første dagene 

Anbefaling: 

 Familien bør få minst fire konsultasjoner av jordmoren etter fødsel, hvorav minst to bør 

foregå i de nærmeste dagene etter fødselen og helst i hjemmet. Etter en individuell 

vurdering kan det være behov for flere eller færre oppfølginger hos enkelte. [D] 

 

 Jordmoren bør inngå en tydelig og helt konkret avtale om oppfølging og tilgjengelighet 

både i svangerskapet og i forbindelse med fødselen og barseltiden. [D]  

 

                                                      
1
 "ELIN-h Rapport forprosjekt - Utvikling av helsefaglig innholdsstandard og struktur for 

elektronisk informasjonsutveksling i helsestasjonstjenesten i kommunene", 31.01.11. 
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 Jordmoren bør medvirke til en god overgang for videre oppfølging på helsestasjon og 

hos fastlege. [D] 

 

Vårt forslag er at de to første besøkene skal være i hjemmet, fortrinnsvis 1. og 2. dag etter 

fødsel og at jordmor ellers kan vurdere behov for ytterligere avtaler innen barnets første leveuke. 

Vi synes det er riktig at jordmor sitt ansvar i barseltiden blir begrenset oppad til den samme tiden 

som barselavdelingen til vanlig har ansvar for. Dette handler både om oversiktlige system, og å 

legge til rette for den videre oppfølging av barnet og familien fra helsesøster/helsestasjonen sin 

side. For å være i tråd med andre faglige retningslinjer, bør helsesøsters hjembesøk skje innen 

7-10 døgn etter fødsel.
2
 

 

NSF ser fram til videre oppfølging i det viktige arbeidet med å følge opp St. meld. Nr. 12 (2008-

2009) En gledelig begivenhet Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og 

barselomsorg. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Eli Gunhild By Jarle Grumstad 

Forbundsleder Konst. Fagsjef 

 

 
Kopi:  

Jordmorforbundet NSF 

Landsgruppen av Helsesøstre NSF 

 

                                                      
2
 Veiing og måling i helsestasjons og skolehelsetjenesten - Nasjonale faglige 

retningslinjer [IS-1736], Helsedirektoratet 2011 

 

Retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn [IS-1419], Helsedirektoratet 2007 

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonale_faglige_retningslinjer/veiing_og_m_ling_i_helsestasjons_og_skolehelsetjenesten___nasjonale_faglige_retningslinjer__792574
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonale_faglige_retningslinjer/veiing_og_m_ling_i_helsestasjons_og_skolehelsetjenesten___nasjonale_faglige_retningslinjer__792574
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonale_faglige_retningslinjer/retningslinjer_for_oppf_lging_av_for_tidlig_f_dte_barn_79655

