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Høringsuttalelse ang. reservasjonsordning for fastleger 

I forhold diskusjon om fastlegens mulighet til reservasjonsrett er det på tide å gi jordmor mer 

annerkjennelse innenfor dette område. Jordmødre har i aller høyeste grad kompetanse til å ta den 

utfordrende oppgaven med samtale/ veiledning i forhold til abortønske og forebygge uønsket 

graviditet. Jordmødre er et godt komplement til legen, som vi mener ikke benyttes i samfunnet per 

dags dato. 

Dersom vi tar et blikk over til nabolandet Sverige er jordmors / barnmorskans funksjon betydelig 

bredere. Barnmorskan har fokus på forebyggende kvinnehelse i hele kvinnens fertile alder og favner 

om alt innen kvinnehelse fra ungdomshelsetjenesten med prevensjonsveiledning til 

klimaktrierådgivning til kvinnen i overgangsalderen.  Det er naturlig å ta kontakt med barnmorskan 

når man er gravid og velger å fullføre eller å avslutte sitt svangerskap. Etter at man har født går man 

også til barnmorskan for etterkontroll og prevensjonsveiledning. Man går også til barnmorskan for å 

ta celleprøver eller for å sette inn eller ta ut spiral eller p-stav. Barnrmorskan har med andra ord en 

annerkjent rolle innen hele kvinnehelsen i Sverige, noe som  fungerer fint både for kvinnene og 

legene og det Svenska samfunnet.  

Jordmødre i Norge har en 2 års videreutdannelse på 3 års sykepleiestudier (5 år høyskolestudier). 

Jordmødre er spesialister på svangerskap og kvinnehelse, og er en utmerket samtalepartner også 

innenfor vanskelige og sårbare tema som svangerskapsavbrudd. Jordmødre kan veilede kvinnen / 

paret videre i prosessen uansett hvilket valg de tar. I høringsnotatet står det nevnt at alternative 

samtalepartnere kan være gynekolog eller en helsesøster. Det står ikke nevnt jordmor og håper at 

dette tas til etterretning. Eksempel under: 

 Punkt 1. sid. 3 : …..får tilbud om konsultasjon hos en annen fastlege i nærheten senest innen 

neste virkedag. Her foreslår vi at også jordmor kan være et alternativ. 

 Punkt 3.3.4 sid. 13: … I tilegg til plikten til å skaffe time hos en annen lege innen neste 

virkedag…. Her foreslår vi at det blir nevnt at jordmor er en god alternativ samtalepartner.  
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 Punkt 3.3.4 sid. 14:.. en forutsetning for å kunne reservere seg skal være at det er tilstrekkelig 

tilgang til andre fastleger i nærheten… Her foreslår vi at det jordmor bør være et reelt 

alternativ.  

 Punkt 4.2.2 sid. 16:.. unge jenter kan også kontakte skolehelsetjenesten dersom de er uønsket 

gravid og trenger råd og veiledning om abort. Helsesøster kan blant annet informere….   Her 

bør også jordmor være et alternativ.  

 

Gi jordmødre mer fokus for dette område, slik at fastleger kan konsentrere seg om sykdom.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Oslo jordmor og kvinnesenter AS 

v/ jordmor  Annelie Skare, Karin Johansson og Cecilia Kleven 
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