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

Helse lØt Norge s innspill til problemnotatet er.

1. Faktabeskrivelsene er korrekte.
2. God svangerskapsomsorg er viktig for å sikre god kvalitet på fødsels- og

barseloomsorgen. Problemnotatet inneholder viktige og riktige tiltak for å forbedre
svangerskapsomsorgen, herunder strategier for å sikre god seleksjon av gravide. Vi synes
likevel at det ikke er tilstrekkelig oppmerksomhet på tiltak som har til hensikt å skape
trygghet hos friske gravide.

3. Etter vårt syn er de eksisterende tre kompetansenivåene i fødselsomsorgen fungert godt.
Inndeling i tre nivåer har gitt tydelighet om hvilke gravide som bør selekteres til hvilket
nivåog kvaliteten ved de ulike nivåene. Når det gjelder fødeinstitusjoner som har færre
enn 500 fødsler er det ikke avgjørende om institusjonen benevnes som fødestue eller
fødeavdeling. Det er imidlertid av avgjørende betydning å definere

a. Hvordan selekteres kvinner til å føde på fødeinstitusjon som har færne enn 500
fødsler

b. Hvilken kompetanse trenges for å sikre kvaliteten på slik fødeinstitusjon
c. Hvordan skal en sikre at ansatte har denne kompetansen.

I problemnotatet skisseres det at hospiteringsordninger kan være et tiltak for å sikre
kompetansen hos ansatte som får lite erfaring grunnet lavt antall fødsler. Etter vårt syn
bør dette utredes ytterligere både i kvalitets og kost- nytte perspektiv. Dette gjelder for
alle profesjoner som er aktuelle i fødselsomsorgen.

4. Det bør utredes om vi har tilstrekkelig utdanningskapasitet for legespesialister og
jordmødre.

5. Å utvikle strategier for å sikre brukermedvirkning bør det etter vårt syn jobbes videre
med Særlig gjelder dette strategier eller tiltak som setter den enkelte gravide i stand til å
medvirke i beslutninger om å planlegge eget fødselsforløp.

Etter vårt syn har Nasjonalt Råd for fødselsomsorgen hatt er uvurderlig betydning for utvikling
av for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Dette gjelder også bistand til de som har gjort



endringer innen organisering av tilbudet til gravide. Vi er bekymret dersom ikke Nasjonalt Råd
sin kompetanse og evne til å støtte lokale endringsprosesser videreføres.

Uttalelser fra helseforetakene i Helse Midt-Norge ligger vedlagt.
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