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Innspillsrunde - Problemnotat nasjonal strategi for svangerskaps-, fødsels- og 
barselomsorg 

Helse- og omsorgsdepartementet viser til arbeidet med helhetlig svangerskaps-, 
fødsels- og barselomsorg. Våren 2007 har departementet hatt møter med bl.a. 
representanter for brukerne, fagorganisasjoner og helseforvaltningen. Det ble arrangert 
et arbeidsseminar 30. mai og et møte om tjenestetilbudet til innvandrere 7. september.   
 
Problemnotatet, som følger vedlagt, har som formål å sammenfatte kunnskap om 
status, identifisere problemområdene og redegjøre for problemstillingene som er 
sentrale for å kunne utarbeide en framtidsrettet strategi. I notatet foreslås også tiltak. 
Det er viktig å understreke at problemnotatet er en del av en pågående prosess, og at 
man fra departementets side har vært forholdsvis konkret og direkte i å skissere 
utfordringer og mulige tiltak for å gi grunnlag for konstruktive innspill.  Dette må ikke 
oppfattes som endelige oppfatninger om hva som er de relevante tiltakene, men like 
mye som invitasjon til konkrete vurderinger og forslag. I tillegg til innspillsrunden på 
problemnotatet vil det bli avholdt nye møter med representanter for de ulike fag- og 
interesseorganisasjoner og helseforvaltningen i løpet av høsten.  
 
Departementet ber særskilt om innspill på følgende punkter: 

• Er faktabeskrivelsene korrekte? 
• Er det andre forhold som bør trekkes fram i omtalen av status? 
• Er det lagt vekt på de mest sentrale problemstillinger/utfordringer? 
• Hva bør stå sentralt i de strategier og tiltak som skal møte utfordringene og hva 

er synspunktene på de forslag som er spilt inn? 
• Hvilke prosesser bør gjennomføres før strategier og tiltak besluttes? 



Side 2 
 

• Er det andre forhold som bør omtales (for eksempel om det er tatt tilstrekkelige 
hensyn til personvern)? 

 
Frist for skriftlige innspill til problemnotatet er 4. november 2007.  
 
Møte 16. oktober 2007 
Som varslet i brev av 29.06.07 vil Helse- og omsorgsdepartementet invitere til et 
høringsmøte tirsdag 16. oktober 2007 kl. 10.00 – 16.00 i R5, Akersgata 59, Oslo – 
møterom 2511.  
 
På møtet blir det anledning til å kommentere problemnotatet og ha dialog omkring 
problemstillinger og foreslåtte tiltak. Møtet legges opp med en kort presentasjon av de 
enkelte hovedtemaene i problemnotatet. Det vil bli avsatt god tid til kommentarer fra 
deltakerne. Vi gjør oppmerksom på at det er plass til 60 personer. Påmelding til 
Cathrine Dammen cd@hod.dep.no tlf. 22 24 87 75 innen mandag 8. oktober 2007. 
 
Videre prosess 
Innspill mottatt på møtet 16. oktober, samt i den skriftlige innspillsrunden vil danne 
grunnlaget for utarbeidelse av en nasjonal strategi for svangerskaps-, fødsels- og 
barselomsorg. Sosial- og helsedirektoratet og Nasjonalt råd for fødselsomsorg er faglige 
rådgivere i arbeidet. Et høringsutkast til strategi for svangerskaps-, fødsels- og 
barselomsorgen skal ferdigstilles i desember 2007 og sendes deretter på høring 
vinteren 2008.  
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