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Den norske jordmorforening ønsker å komme med innspill til styret på ressursgruppens forslag 
Helgelandsykehuset 2025.  

I 1979 var det 95 fødeinstitusjoner i Norge.  Ved årsskiftet 2018 hadde tallet sunket til 45. Antall kvinner med 
mer enn en times reisevei til en fødeinstitusjon har økt i takt med at fødeinstitusjonene er lagt ned. Det er ca 
500 ikke planlagte fødsler utenfor institusjon i året. Studiet til Hilde Marie Engjom viser at en sentralisering 
av fødselsomsorgen ikke reduserer risikoen for alvorlige komplikasjoner hos mor og at tilgjengelighet til 
fødeinstitusjoner er en av flere viktige faktorer for god fødselsomsorg. https://tidsskriftet.no/2014/04/fra-
andre-tidsskrifter/sentralisering-og-fodetilbud. ). I dag fødes 7 av 1000 barn i Norge ikke-planlagt utenfor 
institusjon, mot 4 av 1000 noen år tilbake (Gunnarsson et al., 2014). I Helsedirektoratets veileder 
(Helsedirektoratet, 2010) skisseres en fødselsomsorg som skal sikre fødende et desentralisert, differensiert 
og forutsigbart fødetilbud. Videre står det at det i hvert område skal tas hensyn til antall fødende, geografi, 
kommunikasjonsmuligheter, struktur av lokale jordmortjenester og at følgetjeneste skal vektlegges. Dette 
sammenfaller med de internasjonale anbefalingene til Verdens Helseorganisasjon (WHO, UNPF, UNICEF, & 
Bank, 2015). 

Ressursgruppen kommer ikke med en plan for hvordan fødetilbudet skal være på Helgeland i fremtiden. 
Dersom det er tenkt at fødeavdelingen skal kun ha en lokalisasjon vil det føre til at Helgeland blir den plassen 
i Norge der det er lengst mellom to fødeavdelinger. Den norske jordmorforening mener at det må sikres et 
tilstrekkelig godt fødetilbud for alle på Helgeland og at forslaget til ressursgruppen ikke gjør det. Topografi og 
værforhold må tas med i betraktningen når fødetilbudet planlegges. Det må sikres at de fødende har en 
utbygget følge og beredskapstjeneste.  

Torsdag 24 mai 2018 fattet Stortinget sju vedtak, med støtte fra Ap, Sp, SV, Krf, MDG og Rødt, der 
regjeringen blir bedt om å styrke barsel- og fødselsomsorgen og den kommunale jordmortjenesten. 

 

 

  
 
 

 
Grensen 9a, 0157 Oslo   
E-post: dnj@jordmorforeningen.no  
Web: www.jordmorforeningen.no 

 
  

DEN NORSKE JORDMORFORENING 

TILSLUTTET: NORDISK JORDMORFORBUND  ♦  DET INTERNASJONALE JORDMORFORBUNDET (ICM) 

Side 1 av 2 

 

https://tidsskriftet.no/2014/04/fra-andre-tidsskrifter/sentralisering-og-fodetilbud
https://tidsskriftet.no/2014/04/fra-andre-tidsskrifter/sentralisering-og-fodetilbud
mailto:dnj@jordmorforeningen.no
http://www.jordmorforeningen.no/


 

Punkt 4 og 5 i vedtaket fra 24 mai 2018. 

4. Stortinget ber regjeringen sikre en trygg og fremtidsrettet fødselsomsorg ved å sikre dagens 
fødeinstitusjoner.  

5. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en kartlegging som gir en nasjonal oversikt over hvorvidt 
følgetjenesten for gravide er tilstrekkelig utviklet og fungerende.  

Den norske jordmorforening mener at forslaget til ressursgruppen strider mot vedtaket fra 24 mai 2018, og 
at styret ikke kan vedta forslaget til ressursgruppen.  

Dagens fødeinstitusjoner må opprettholdes slik at fødende i distriktene får et trygt fødetilbud. 

 

Kari Aarø 

Leder Den norske jordmorforening 
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