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Foro rd  

De fleste av fødslene i Norge skjer i sykehus. Planlagte hjemmefødsler har så langt ikke 
vært organisert som del av det differensierte fødetilbudet. Antallet planlagte hjemmefødsler 
har variert mellom 130 og 70 de siste årene. Totalt fødes det om lag 60 000 barn hvert år.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide nasjonale 
retningslinjer for svangerskapet, fødselen og barseltiden. Hjemmefødsler skal inkluderes i 
retningslinjearbeidet. Oppdraget er gitt på bakgrunn av Stortingets behandling av St. meld. 
nr 12 (2008-2009) En gledelig begivenhet. Om en sammenhengende svangerskaps-, 
fødsels og barselomsorg.   

 
Hjemmefødselsordningen er i dag i regi av privatpraktiserende jordmødre. Familiene betaler 
selv for jordmorens beredskap og Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) utbetaler refusjon til 
jordmor for fødselen og delvis for oppfølgingen i svangerskapet. Kvinnen mottar en 
engangsstønad fra Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Den offentlige 
svangerskapsomsorgen og fødselshjelpen er gratis for brukerne uten egenandel. Dagens 
tilbud om planlagt hjemmefødsel har begrensinger. Ordningen er avhengig av at jordmødre 
ønsker å ta på seg oppgaven, det er omlag 35 aktive jordmødre og den geografiske 
fordelingen er ujevn. Både kvinnene og jordmødrene etterlyser en bedre finansiering, 
vaktordning og geografisk fordeling av jordmødre som kan ivareta denne oppgaven.  

 
Hva som egentlig bidrar til å skape trygghet for kvinner i en fødesituasjon er individuelt. For 
noen representerer tilgang på teknologi, eksperter og akutt beredskap en god trygghet. For 
andre kvinner representerer autonomien ved å føde hjemme en større trygghet. Hensikten 
med retningslinjene for hjemmefødsler er å medvirke til enhetlige kvalitetskrav og 
seleksjonskriterier. Anbefalingene i Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen 
(2010 IS 1877) som gjelder for fødestuene er lagt til grunn. Retningslinjene er forøvrig basert 
på forskning, kliniske erfaringer, brukerkunnskap og brukermedvirkning. Det er et ønske at 
retningslinjene kan bidra til at både helsepersonell og brukere får tilgang på relevant og 
konsistent informasjon om det å føde hjemme. Overordnet bør anbefalingene bidra til faglig 
forsvarlighet og god kvalitet på tjenesten.  

 
Arbeidet med retningslinjen har avdekket at det er nødvendig med et mer formalisert og 
forpliktende gjensidig samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten og jordmor. 
Disse retningslinjene omhandler faglige spørsmål, men det er viktig å påpeke at det er 
nødvendig med en videre prosess vedrørende organisering og struktur. 
Hjemmefødselsordningen bør i fremtiden være en del av et robust fagmiljø. 
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Sammendrag  av  anbe fa l i ngene  

Arbeidet med retningslinjer for hjemmefødsel har avdekket utfordringer av ikke-faglig 
karakter. Veilederen Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen beskriver krav til 
tjenestene som blant annet omfatter kommunikasjon, samarbeid, internkontroll og 
ansvarsdeling (1). Hjemmefødselsvirksomhet er ikke på samme måten omfattet av de 
samme kravene.   
 
Arbeidsgruppen har hatt som oppgave å lage faglige anbefalinger. Områder som kan 
påvirke kvaliteten på tilbudet, slik arbeidsgruppen vurderer det, er rammebetingelser av 
økonomisk, juridisk  og organisatorisk karakter. Faglige anbefalinger kan vanskelig 
etterleves og implementeres uten at det gjøres konkrete endringer. For å få en 
hjemmfødselsordning av god kvalitet anbefaler arbeidsgruppen at jordmødrene får en 
organisert tilknytning til kommune – og spesialisthelsetjenesten.  
 
En organisert tilknytning av hjemmejordmdorvirksomheten eller ansettelse av jordmor vil 
bidra til å løse utfordringene med egenbetaling, refusjoner, medikamenter, internkontroll, 
avtaler, ferdighetstrening, vaktberedskap og kompetanseutvikling. Trygge tjenester er 
ensbetydende med et robust fagmiljø, fagutvikling, hensiktsmessig organisering og definerte 
roller hos involvert helsepersonell. Et godt resultat for kvinnen og barnet er betinget av at 
seleksjonskriterier og anbefalinger følges. En organisert tilknytning og samhandling mellom 
kommune- og spesialisthelsetjenesten vil føre til bedre kommunikasjon og samarbeid og 
rutiner som ivaretar sikkerhet og kvalitet. Det vil kunne bidra til tydeligere ansvarsforhold.   

1.1 Oppsummering av anbefalingene 

Retningslinjene beskriver anvendt metode for kunnskapsbaserte retningslinjer i kapittel to. 
Retningslinjene befinner seg i ett tidsskille mellom ”gammel” og ”ny” metode for gradering av 
kunnskapsgrunnlaget. Disse retningslinjene har benyttet den gamle metoden, SIGN.  
 
Rettslige rammebetingelser i forhold til jordmorvirksomhet er beskrevet i kapittel tre. Kravene 
til pasientsikkerhet, faglig forsvarlighet, internkontroll og dokumentasjon er kort presentert. 
Når det gjelder jordmorens plikter nevnes oppbevaring og lagring av journaler, meldeplikt 
ved fødsel, meldeplikt ved personskade og taushetsplikt. Pasient- og pårørendes rettigheter 
er omtalt. Det er kort beskrevet innhold i avtale mellom jordmor og kvinnen, stønaden til 
jordmorhjelp (folketrygdloven) og helsepersonells krav om å yte tilskudd (forsikringspremie) 
til Norsk pasientskadeerstatning.  
 
Verdens helseorganisasjon (WHO) sine prinsipper for perinatal omsorg er bakgrunn for en 
differensiert og seleksjonsbasert fødselsomsorg i Norge. Kapittel fire omtaler prinsippene og 
oppfordringen til WHO om å demedikalisere og desentralisere normale fødsler. Det er ulike 
syn og holdninger til planlagte hjemmefødsler. Argumenter og synspunkter er referert. 
Kapittel fire har også beskrevet kvinnens og jordmødrenes erfaringer og tanker. Kapittelet 
sier også noe om den uklare stillingen som hjemmefødslene har i dagens fødselshjelp. En 
bedre informasjon til brukerne av helsetjenesten er et overordnet mål. Hjemmefødslenes 
uavklarte plass gjør at det er vanskelig å gi god informasjon om dette begrensede tilbudet i 
dagens system. 
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Kapittel seks er viet hjemmefødsler og praksis i andre land. Ikke overraskende er det store 
forskjeller som avspeiler ulike holdninger og politikk. 

1.2 Faglige anbefalinger 

1.2.1 Seleksjon til hjemmefødsel (kap 7.1 – 7.2) 

Friske gravide med et normalt svangerskap og som er vurdert til å ha lav risiko for 
komplikasjoner i forbindelse med fødselen bør ha mulighet til å planlegge å føde enten 
hjemme, på fødestue, fødeavdeling eller kvinneklinikk. Hjemmefødsel bør regnes som en 
del av det differensierte fødetilbudet. Informasjonen om mulighet for en planlagt 
hjemmefødsel og fødsel på fødestue/normalenhet gis til alle friske kvinner med normale 
svangerskap. [D]  

 
Gravide kvinner bør få følgende informasjon så tidlig som mulig i svangerskapet [D] 

• Fødsler i Norge er trygt både for kvinnen og for barnet 
• Om fødetilbudet og valgmuligheter der kvinnen bor 
• Vanlige rutiner i forhold til en planlagt og forventet normal fødsel i sykehus, ved en 

normalfødselsenhet, frittstående fødestue og ved hjemmefødsel der dette er aktuelt 
• Det å velge å føde hjemme kan medføre en større sannsynlighet for en normal 

fødsel uten inngrep og en positiv fødselsopplevelse 
• At dersom det skjer visse uventede komplikasjoner under en hjemmefødsel, kan 

utfallet for mor og/eller barn bli dårligere enn i sykehus. På grunn av avstander og 
begrensede muligheter til behandling i hjemmet 

• At det fremdeles mangler forskning av god kvalitet som sikkert kan si noe om risiko 
for kvinnen og barnet i forhold til planlagt fødested 

• At en sykdom, komplisert svangerskap eller tidligere komplisert fødsel og tidligere 
keisersnitt kan gi risiko for komplikasjoner ved neste fødsel. Kvinner som er i denne 
kategorien anbefales fødsel på en fødeinstitusjon som kan håndtere eventuelle 
komplikasjoner 

 
Følgende kvinner kan støttes i ønske om å planlegge hjemmefødsel [D] 

• Kvinnen er en frisk første- eller flergangsfødende  
• Kvinnen har hatt et normalt svangerskap 
• Kvinnen bærer et foster i hodeleie 
• Det er ikke påvist sykdommer som kan medføre komplikasjoner eller risiko for 

kvinnen eller barnet 
• Tidligere normale svangerskap og fødsler 
• En evt. partner støtter kvinnen i hennes ønske om hjemmefødsel 
 

Følgende kvinner kan selekteres til hjemmefødsel ved fødselsstart [D] 
• Fødselen starter spontant til termin (Termin etter ultralyd eller Naegele) (eller mellom 

svangerskapsuke 36 (fullgått) og overtid beregnet etter gjeldende 
veileder/retningslinjer for overtid 

• Det er vurdert lav risiko for komplikasjoner for mor og barn i forbindelse med 
fødselen og barseltiden når fødselen starter  

• Kvinnen ønsker å føde hjemme 
• Kvinnen har en avtale med kompetent jordmor/lege som skal bistå ved fødselen 

1.2.2 Gravide som anbefales å føde i sykehus (kap 7.3) 

Kvinner med tilstander nevnt i kapittel 8.3 bør anbefales å føde i sykehus med relevant 
beredskap. [D] 
 
Der det er usikkerhet om kvinnen kan selekteres til hjemmefødsel i forhold til kriteriene bør 
jordmor konferere med den fødeinstitusjonen hvor kvinnen har fødeplass, eventuelt henvise 
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henne til en vurdering. Dette bør nedfelles i et journalnotat. Det bør framgå av kvinnens 
journal hva som er den gravides mening, fødeinstitusjonens mening og hva jordmor mener 
og hvilken konklusjon man trekker av dette, samt hvilket råd som gis til kvinnen. Dersom 
jordmoren føler seg presset til å akseptere forhold utover det som anbefales i 
seleksjonskriteriene bør hun søke råd hos den fødeavdelingen kvinnen sogner til. 
Kommunikasjonen med kvinnen bør være tydelig både muntlig og skriftlig. [D] 
 
Når det gjelder kvinner som har planlagt hjemmefødsel, men har overtidig svangerskap skal 
jordmoren henvise kvinnen til den fødeavdeling/poliklinikk hvor kvinnen har fødeplass. 
Beslutning om induksjon og tiltak gjøres i tråd med faglige anbefalinger og i samråd med 
jordmor og kvinnen. [D] 

1.2.3 Indikasjoner for overflytting til sykehus (kap 7.4) 

Kvinner og nyfødte med tilstander som er nevnt i kapittel 8.4 bør overføres til den 
fødeinstitusjonen hvor kvinnen har fødeplass, eller annet avtalt fødested med tilpasset 
kompetanse og beredskap. [D] 
 
Jordmor bør følge med til fødeavdelingen ved hasteoverflytting og øyeblikkelig-hjelp 
situasjoner for å sørge for en sikker transport. Jordmor har ansvar for å gi rapport om 
fødselsforløpet og overlevere oppdatert fødejournal og bidra til at kvinnen og barnet får 
raskest mulig hjelp i sykehuset. God kommunikasjon og gjensidig respekt mellom jordmødre 
og personell på fødeinstitusjonene og i kommunehelsetjenesten er særdeles viktig med 
tanke på sikkerheten når en kvinne i fødsel eller det nyfødte barnet vurderes overført eller 
må overføres til fødeinstitusjon for tiltak, oppfølging eller medisinsk hjelp. [D] 
 
Samarbeidsavtaler mellom spesialisthelsetjenesten, kommunen og jordmor bør etableres. 
Avtalene bør inneholde beskrivelse av gjensidig ansvar og hvem som gjør hva, med 
beskrivelse av møteplasser og informasjonsflyt. Avtalene bør beskrive rutiner for overflytting 
av kvinnen og eller barn, der det ikke haster og hasteoverflytting der det er behov for 
øyeblikkelig hjelp. Avtalen bør også omfatte hvor og til hvem jordmoren skal henvende seg/ 
kontakt med AMK og rekvirering av transport. Avtalen bør også omfatte overføring av 
journalopplysninger og hvordan kontinuiteten i omsorg og behandling best kan 
opprettholdes. Det bør være mulig for jordmoren å bistå ved fødsel på fødeinstitusjonen 
dersom det er ønskelig. [D] 

 
Dersom det av ulike årsaker ikke er mulig eller nødvendig å overflytte kvinnen eller barnet til 
sykehus, skal det være mulig å få råd og veiledning av en kompetent person over telefon. 
[D] 
 
Overflytting i forbindelse med fødsel bør registreres i Medisinsk fødselsregister. Det bør 
også registreres årsak til overflytting. Definisjonen av hjemmefødsel i registeret bør være 
entydig (planlagt eller uplanlagt hjemmefødsel) [D] 

1.2.4 Normal fødsel (kap 8.1 – 8.6) 

Kvinner bør ha en jordmor hos seg under fødselsforløpet, gjerne så tidlig som mulig i den 
aktive fasen av fødselen, eller når kvinnen har behov for å ha noen hos seg. [A] 
 
Kvinner skal i følge helsepersonelloven motta tilstrekkelig informasjon slik at hun kan foreta 
informerte beslutninger om forhold i forbindelse med sin fødsel. [*]1 
 
Jordmor bør møte kvinnen med en støttende og omsorgsfull holdning. Kommunikasjonen 
bør være preget av respekt og profesjonell kompetanse. [C] 

                                            
1 Anbefalingen er gitt på grunnlag av helsepersonelloven.  
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Kvinner med normale svangerskap kan anbefales å føde i ikke medisinske eller alternative 
omgivelser, det kan være hjemme eller på et sykehus. [A] 
 
Kvinner kan få spise og drikke det de har lyst på under fødselen. [A] 
 
Kvinner bør anbefales å gå, bevege seg og innta en oppreist posisjon i forbindelse med 
fødselsarbeidet i aktiv fase/åpningfasen. [A]  
 
Utover å gå, bevege seg og innta en oppreist posisjon kan kvinner anbefales å innta 
stillinger og posisjoner som de selv finner behagelige.[D] 
 
Kvinner som ønsker å benytte spesifikke puste- og avspenningsteknikker bør støttes i å 
benytte det.[D]  
 
Kvinner bør anbefales å benytte vann/badekar som smertelindring under fødselen dersom 
de har behov for det. Jordmødre bør støtte og legge til rette for dette.[A] 
 
Kvinner som ønsker å benytte akupunktur bør støttes i dette. [D] 
 
Kvinner bør anbefales regelmessig bekkenbunnsmuskeltrening i svangerskapet. [A] 

1.2.5 Fødselens faser og varighet (kap 9.1 – 9.6) 

Kvinnen rådes til en vaginal undersøkelse 2 timer etter at mistanke om forlenget aktiv 
åpningsfase er uttalt. [D] 
 
Ved påvist forlenget aktiv åpningsfase bør man vurdere kvinnens fysiske og psykiske 
tilstand, mormunnens åpning og endring over tid, kvaliteten på riene og passasjen og 
innstilling av fosterets hode i bekkenet. [D] 
 
Når utdrivningsfasens aktive fase har vart i 1 - 2 timer for førstegangsfødende kvinner eller 1 
time for flergangsfødende og fødselen ikke er umiddelbart forestående, bør kvinnen 
overflyttes til sykehus. [D] 

 
Dersom det er konstatert full mormunnsåpning og kvinnen ikke har trykketrang, bør man 
etter 1 time undersøke om fostervannet har avgått eller om det er hele hinner, hvor hodet 
står i bekkenet (stasjon) og vurdere om det foreligger feilinnstilling. [D] 

 
Hvis hodet til fosteret er sluttrotert og står på bekkenbunnen, men riene er dårlige eller 
kvinnen mangler trykketrang, under forutsetning av at kvinnen og fosteret har det bra, bør en 
gjøre relevante tiltak for å stimulere rier og avvente situasjonen. Hvis barnet ikke er født i 
løpet av 2 timer for flergangsfødende og 3 timer for førstegangsfødende, bør kvinnen 
overflyttes til sykehus. [D] 
 
Avnavling gjøres når det ikke lenger er pulsasjon i navlesnoren. Før placenta er løsnet bør 
jordmor unngå å manipulere eller massere livmoren og det bør heller ikke trekkes i 
navlesnoren. [A] 

 
Erfaring tilsier at kvinnen bør oppfordres til å vente på ri og presse ut placenta i en oppreist 
stilling. [D] 
 
Dersom den fysiologiske tilnærmingen ikke lykkes eller kvinnen blør, velges tiltak i tråd med 
det som er beskrevet i kapittel 9.5. [D] 
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Jordmor skal dokumentere svangerskaps-, fødsels og barselforløpet i tråd med 
helsepersonelloven og journalforskriften. [*]2 
 
Ved bruk av partogram anbefales det å benytte seg av et partogram med fire- timers 
aksjonslinje i forbindelse med fødselsforløpet. [A]   

1.2.6 Barseltiden (kap 10.1 – 10.2) 

Jordmor bør legge til rette for uforstyrret hud mot hud kontakt mellom mor og barn rett etter 
fødsel minst en time og oppfordre til hud mot hud kontakt så mye som mulig de første 
dagene. [D] 
 
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] 
 
Jordmoren bør medvirke til en god overgang for videre oppfølging på helsestasjon og hos 
fastlege. [D]  

1.2.7 Ferdighetstrening og beredskap (kap 11) 

Jordmor bør delta på undervisning og regelmessig ferdighetstrening i akutte prosedyrer i 
tråd med foreslått program for jordmødre som praktiserer på fødestuer. Jordmor bør jevnlig 
hospitere på fødeinstitusjon. [D] 

 
Jordmor bør ha en avtale med kvinnen som beskriver beregnet utrykningstid, hvilken 
fødeinstitusjon som hun samarbeider med ved en eventuell overføring og hvilken akutt 
beredskap hun har. Avtalen omfatter en plan som legges frem for kvinnen/paret for hvordan 
sikkerhet og eventuell førstehjelp ivaretas. [D] 
 
Jordmor bør ha en person som kan bistå som assistent under fødselen. [D]   

                                            
2 Anbefalingen er gitt på grunnlag av helsepersonellov og journalforskriften 



11 

2  Metode og  kunnskapsgrunn lag  

2.1 Hva er nasjonale faglige retningslinjer? 

Helsedirektoratet har ansvaret for å utarbeide faglige nasjonale retningslinjer. Dette arbeidet 
skjer i samarbeid med aktuelle fagmiljøer. Nasjonale retningslinjer inneholder systematisk 
utviklede faglige anbefalinger basert på en nasjonal standard og internasjonalt anerkjente 
prosedyrer (2;3).  Nasjonale retningslinjer er et virkemiddel for å sikre helhetlige 
pasientforløp, god kvalitet og riktige prioriteringer.  
 
Retningslinjer fra Helsedirektoratet er å anse som anbefalinger og råd, basert på oppdatert 
faglig kunnskap. Retningslinjene er et uttrykk for hva som anses som god praksis på 
utgivelsestidspunktet og er ment som et hjelpemiddel ved avveininger helsepersonell må 
gjøre for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet på tjenesten.  
 
Nasjonale retningslinjer er ikke rettslig bindende for mottakerne, men bør være førende for 
valgene som skal tas. Ved å følge anbefalingene vil helsepersonell bidra til å oppfylle kravet 
om faglig forsvarlighet i lovverket. Dersom en velger en praksis som i vesentlig grad avviker 
fra nasjonale faglige retningslinjer bør en dokumentere dette og begrunne sitt valg.   
 
På områder hvor det ikke er utviklet nasjonale retningslinjer er det vanlig praksis at 
fagmiljøene har utarbeidet egne veiledere, eller at det er utarbeidet lokale veiledere. 

2.2 Formål og prosess 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide 
nasjonale retningslinjer på bakgrunn av Stortingets behandling av St. meld. nr 12 (2008-
2009) En gledelig begivenhet. Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels og 
barselomsorg (4). Retningslinjene skal blant annet: 
 

• sikre at kvinner i aktiv fødsel har kvalifisert fødselshjelper til stede dersom hun 
ønsker det for å ivareta kvinnens trygghet og redusere faren for komplikasjoner. 

• omhandle forhold som fremmer normal fysiologisk fødsel 
 

I tillegg er det påpekt at det er et behov for mer informasjon til kvinner om muligheter til valg 
av fødested, og kvinners rett til informasjon, veiledning og medbestemmelse.  
 
Prosessen med en helhetlig nasjonal retningslinje for svangerskap, fødsel og barseltid vil 
bestå av ulike oppdrag. Retningslinjen om hjemmefødsel er en del av dette.  

 
På denne bakgrunn er det oppnevnt en arbeidsgruppe av Helsedirektoratet. Personene er 
blitt valgt på bakgrunn av sin kompetanse og interesse for differensiert fødselshjelp. 
Helsedirektoratet har selv forespurt fagpersoner og brukerorganisasjonen Fødsel i Fokus om 
å delta i arbeidet med retningslinjen. Gruppen har bestått av følgende personer: 
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Arbeidsgruppen hadde sitt første møte i juni 2010. Det har vært avholdt tre møter. Gruppen 
har for øvrig kommunisert via telefon og e-post. Deltagernes habilitet er vurdert og det er 
kartlagt mulige interessekonflikter. Helsedirektoratet har ikke funnet grunn til å trekke 
deltagernes habilitet i tvil i forbindelse med arbeidet.  

2.3 Kunnskapsgrunnlaget om planlagte hjemmefødsler 

I tråd med anbefalinger for utarbeidelse av retningslinjer er gjennomført et søk etter 
retningslinjer for hjemmefødsel i september 2010 (2;3).  Søket er gjennomført på nordiske 
og engelsk språk.  Det ble også funnet noen omtaler og erklæringer vedrørende 
hjemmefødsler (5-8). Det er ikke funnet kunnskapsbaserte retningslinjer for hjemmefødsler 
utarbeidet etter internasjonale anerkjente metoder. Det er funnet retningslinjer og veiledere 
som omtaler håndtering av normale svangerskap og fødsler med omtale av hjemmefødsel 
(9;10). Nederland har utarbeidet en liste med indikasjoner som danner et 
seleksjonsgrunnlag i fødselsomsorgen (11).  
 
Oversikt over søk etter retningslinjer: 

• Stockholms län. Riktlinjer hemforlossning. Vårdguiden, 2010 (5) 
• National Childbirth Trust. Making normal birth a reality - Consensus statement from 

the maternity care working party. Royal College of Obstetricians and 
Gyneacologists/, Royal College of Midwives, 2007 (7) 

• Home births. Royal College of Obstetricians and Gyneacologists and Royal College 
of Midwives joint statement No.2.  Royal College of Obstetricians and 
Gyneacologists and Royal College of Midwives, 2007 (8) 

• Intrapartum care: care of healthy women and their babies during childbirth, National 
Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), 2007 (9) 

• Anbefalinger for svangeromsorgen. Danmark: Sundhedsstyrelsen, 2009 (10) 
• List of obstetric indications. Obstetric Working Group of the National Health 

Insurance Board of the Netherlands, 2011 (11) 
 

To systematiske oversikter er oppdatert i forbindelse med utarbeidelse av denne 
retningslinjen for hjemmefødsel (12;13): 

Navn og tittel Arbeidssted 

Pål Øian, avdelingsoverlege og professor  Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-
Norge og Universitetet i Tromsø 
 

Ellen Blix, helsefaglig forskningsleder, 
førsteamanuensis og jordmor 

Klinisk forskningssenter Universitetssykehuset i 
Nord – Norge og Institutt for helse- og 
omsorgsfag i Tromsø 
 

Toril Hanson, universitetslektor og jordmor Universitetet i Tromsø 
 

Anette S Huitfeldt, jordmor  Oslo universitetssykehus 
 

Heide Thorsen, brukerrepresentant og doula Fødsel i Fokus 
 

Atle Klovning, fastlege og førsteamanuensis Frogner helsesenter og Avdeling for 
allmennmedisin, Universitetet i Oslo 
 

Marianne K Gjertsen, forskningsleder og lege Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 
 

Sølvi Taraldsen, seniorrådgiver og spesialist i 
kvinnesykdommer og fødselshjelp 

(Helsedirektoratet) Fylkesmannen i Oslo 
 

Hanne Skui, seniorrådgiver og jurist Helsedirektoratet 
 

Brit Roland, seniorrådgiver og jordmor Helsedirektoratet 
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• Utfall etter planlagte hjemmefødsler (Vedlegg i kapittel 12.1) 
• Hvor lenge kan en normal fødsel vare? (Vedlegg i kapittel 12.2) 

 
I tillegg er det en norsk studie i manus (14). Denne studien ved E Blix og medarbeidere 
undersøker resultat av fødsel hos kvinner som har planlagt, og er selektert til hjemmefødsel 
ved fødselens start. Hjemmefødselsgruppen sammenliknes med en kontrollgruppe fødende 
med lav risiko som føder i sykehus. Resultatene av studien er presentert for arbeidsgruppen. 

 
Forskning på hjemmefødsler har ofte ulike seleksjonskriterier og er små pasientserier. Det 
har sammenheng med at det er få kvinner som velger å føde hjemme. I tillegg kan ekstern 
validitet diskuteres, det vil si overføringsverdien fra ett land til ett annet. Ofte er 
hjemmefødsler ulikt organisert og/eller fødselshjelperens kompetanse varierende. Studier 
definerer hjemmefødsel på flere måter: 

• Kvinner som velger hjemmefødsel ved første konsultasjon i svangerskapet. Planlagt 
hjemmefødsel (booked) 

• Kvinner som velger/selekteres til hjemmefødsel når fødselen er i gang 
(intended/attemped) 

 
Kvinner som faktisk føder hjemme, denne gruppen kan inkludere både planlagte og ikke-
planlagte hjemmefødsler. De ulike definisjonene skaper forvirring og gjør det vanskelig å 
sammenligne resultatene med tanke på risiko, fordeler og ulemper (9). Mangel på entydige 
definisjoner i studier og fødselsstatistikk er en av årsakene. Dette gjør det vanskelig å 
vurdere kunnskapsgrunnlaget ved hjemmefødsler. 

 

2.4 Gradering av kunnskapsgrunnlaget og anbefalinger 

Det er ulike måter å angi kvaliteten på den dokumentasjonen som blir lagt til grunn for 
anbefalingene i en retningslinje. Hensikten er å tydeliggjøre kvaliteten på 
forskningsgrunnlaget for hvert spørsmål som skal besvares. Helsedirektoratet anbefaler i 
dag at systematiske oversiktsartikler som benyttes som grunnlag for retningslinjer 
kvalitetsvurderes med verktøyet GRADE. Retningslinjen for hjemmefødsel har ikke benyttet 
dette verktøyet. Denne retningslinjen startet sitt arbeid når den nye metoden var i 
implementeringsfasen. Arbeidsgruppen fant retningslinjen fra National Collaborating Centre 
for Women´s and Children´s Health og denne ble vurdert som et relevant 
grunnlagsdokument. Det viste seg at NICE (National Institute for Health and Clinical 
Excellence) ikke hadde benyttet denne metoden (9).  
 
I ettertid er det vurdert at GRADE hadde vært et bedre redskap for å vurdere 
kunnskapsgrunnlaget på enn SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Group) som ble 
benyttet i denne retningslinjen (15). Særlig på grunn av de ulike synspunktene og ulike 
meningene.  
 
Generelt er gradering i nivåer til hjelp for brukere av retningslinjer for å finne ut hvilket 
kunnskapsgrunnlag som ligger til grunn, og i hvilken grad en kan stole på resultatene av 
studiene retningslinjen bygger på.  
 
Anbefalingene i retningslinjen er gradert ut fra styrken på dokumentasjonen, og er ikke et 
uttrykk for den kliniske betydningen av anbefalingen. Vurderingene er foretatt av 
arbeidsgruppen, og det er gjort en helhetlig vurdering basert på kunnskapsgrunnlaget som 
er beskrevet i kapittel 2.3.  
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Gradering av kunnskapsgrunnlaget 
 

 
Kunnskapsgrunnlaget er markert i teksten, eksempelvis slik [Nivå 1a]. I disse faglige 
retningslinjene er det valgt å benytte følgende kategorier for anbefalingene; [A] [B] [C] [D]. 
Styrken på anbefalingene avhenger av vurderingen av den forskningsbaserte kunnskapen. 
Samlet sett er alle anbefalingene viktige for en helhetlig tilnærming og det er ikke slik å 
forstå at bokstaven D omhandler mindre viktige områder.  

 
Tabellen nedenfor viser hvordan nivå for kunnskapsgrunnlag knyttes til gradering av anbefalingene. 
 

 
Disse retningslinjene har tatt i bruk en ny kategori i tillegg til de fire bokstavkategoriene: 
anbefalinger som er forankret i lovverk er merket med [*]. 

2.5 Høring, oppdatering og implementering 

Retningslinjen har vært på intern høring i Helsedirektoratet. (I oktober 2010 er/var den på 
ekstern høring hos fagforeninger, kommuner, helseforetak, brukerorganisasjoner og andre 
instanser. Etter høringsfasen har direktoratet gjennomgått eksterne høringssvar og gjort en 
helhetlig vurdering. Det er mottatt ….høringssvar. Tilbakemeldingene er også vurdert av 
arbeidsgruppen. Innspill er tatt hensyn til i den siste del av redigeringen av retningslinjen så 
langt det har vært mulig.) 

  
Kunnskap som bygger på systematiske oversikter over randomiserte kontrollerte 
forsøk. 
 
Kunnskap som bygger på minst to randomiserte kontrollerte forsøk, alternativt en stor 
randomisert studie. 

Nivå 1 a 
 
Nivå 1 b 

  
Kunnskap som bygger på minst én godt utformet kontrollert studie uten 
randomisering, men med adekvat kontrollgruppe. 
 
Kunnskap som bygger på minst én annen type godt utformet kvasieksperimentell 
studie med adekvat kontrollgruppe. 

Nivå 2 a 
 
Nivå 2 b 

  
Kunnskap som bygger på godt utformete, ikke eksperimentelle, beskrivende studier 
som sammenlignende studier, korrelasjonsstudier og kasusstudier.  

Nivå 3 

  
Kunnskap som bygger på klinisk erfaring og konsensus i arbeidsgruppe da det ikke 
foreligger tilstrekkelig kunnskap fra relevante studier. 

Nivå 4 

  

  
A Anbefalingene har støtte i kunnskap som bygger på systematiske oversikter og 

metaanalyser av randomiserte, kontrollerte studier eller minst én randomisert, kontrollert 
studie av overveiende god kvalitet og konsistens. [Kunnskapsgrunnlag nivå 1a og 1b] 

  
B Anbefalingene har støtte i godt utformede kliniske studier, men ingen randomiserte 

kliniske studier i forhold til den spesifikke anbefalingen. [Kunnskapsgrunnlag nivå 2a og 
2b] 

  
C Anbefalingene har støtte i godt utformede kliniske studier, men ingen randomiserte 

kliniske studier i forhold til den spesifikke anbefalingen. [Kunnskapsgrunnlag nivå 3] 
  
D Anbefalingene har støtte i rapporter eller uttalelser fra autoritative ekspertkomiteer og 

eller klinisk ekspertise fra andre respekterte autoriteter, eller anbefalinger for praksis 
basert på de kliniske erfaringene i gruppen som har utarbeidet retningslinjen. 
Styrkegraden indikerer en mangel på direkte anvendbare kliniske studier av akseptabel 
kvalitet. [Kunnskapsgrunnlag nivå 4] 
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Helsedirektoratet har ansvar for å oppdatere retningslinjen når ny kunnskap tilsier at det er 
nødvendig å endre anbefalingene, eller tilføye nye. 
 
Implementeringen av retningslinjen er en utviklingspreget prosess. En forankring av 
anbefalingene må skje både i kommune- og spesialisthelsetjenesten blant ulike fagpersoner 
og brukere av tjenesten. Utdanningsinstitusjonene vil også være viktige i å gjøre 
anbefalingene kjent. Denne retningslinjen er en del av et helhetlig arbeid med retningslinjer 
innen svangerskap, fødsel og barselomsorg som helsedirektoratet har ansvar for. 
Informasjon og implementering må sees i sammenheng, en henvender seg til de samme 
målgruppene.  
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3  Re t t s l i ge  rammebe t inge lser  

Grunnleggende rettsregler om ytelse av helsehjelp finner vi blant annet i 
helsepersonelloven, pasientrettighetsloven og helseregisterloven (16-19). Alle lovene kan 
leses på www.lovdata.no 
 
Helsepersonelloven gir plikter og rettigheter til alt helsepersonell som yter helsehjelp i 
Norge. Kvinner som mottar bistand fra jordmødre i forbindelse med hjemmefødsel, er å anse 
som pasienter og har de rettigheter som følger av pasientrettighetsloven. Helseregisterloven 
stiller krav til behandling av pasientopplysninger. 
 
Dette kapitlet omtaler noen sentrale rettsregler som jordmødre er bundet av. Fremstillingen 
avgrenses mot regelverk som jordmødre må forholde seg til i egenskap av å drive næring, 
så som registreringsplikt, skatteregler osv. Jordmødre som er etablert eller ønsker å etablere 
seg som selvstendig næringsdrivende må henvende seg til relevante offentlige etater, fag- 
og interesseorganisasjoner eller annen ekspertise for veiledning om regelverket på disse 
områdene. 
 
Denne teksten retter seg mot jordmødre, men kan gjelde annet helsepersonell, som for 
eksempel leger. Jordmødre er den vanligste aktøren i hjemmefødselsvirksomhet. 

3.1 Pasientsikkerhet 

Pasientsikkerhet innebærer at pasienten ikke skal utsettes for unødig skade eller risiko for 
skade som følge av helsetjenestens innsats og ytelser eller mangel på det samme. 
Lovverket inneholder en rekke krav og virkemidler som skal bidra til pasientsikkerhet, så 
som forsvarlighetskravet, internkontroll, meldeplikter og tilsyn. En del av disse er tilpasset 
større og mer komplekse virksomheter enn enkeltpersonsforetak, men gjelder i prinsippet 
også for disse virksomhetene og må tilpasses på en hensiktsmessig måte. Her omtaler vi 
særskilt den profesjonsbaserte plikten til forsvarlighet og kravet om internkontroll i 
virksomheter. 

3.1.1 Forsvarlighetskravet 

Helsepersonells arbeid skal utføres i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og 
omsorgsfull hjelp som kan forventes ut i fra deres kvalifikasjoner, arbeidets karakter og 
situasjonen for øvrig, jf. helsepersonelloven § 4. Hovedformålet med forsvarlighetskravet er 
å beskytte pasientene mot ukyndig behandling. Det innebærer en plikt til å opptre i samsvar 
med faglige normer og lovbestemte krav for yrkesutøvelsen. Et hovedelement i 
forsvarlighetskravet er at helsepersonell skal kjenne sine kvalifikasjoner og grenser for eget 
kompetanseområde.  
 
Kravet innebærer at man sørger for at pasienten blir behandlet av personell med nødvendig 
kompetanse. Dersom jordmødre som bistår ved hjemmefødsel blir stilt overfor en situasjon 
som det ligger utenfor hennes kompetanseområde å håndtere, vil forsvarlighetskravet 
innebære plikt til å innhente råd og bistand fra - eller henvise pasienten til - noen som har de 
nødvendige kvalifikasjoner. Hvis det avdekkes ulike oppfatninger eller uenighet mellom 
helsepersonell om undersøkelse og behandling av en pasient, følger det av 
helsepersonelloven § 4 at legen er tillagt den endelige beslutningsmyndigheten i saken når 
det gjelder undersøkelse og behandling av pasienten. 
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Forsvarlighetskravet innebærer videre en plikt til å holde seg faglig oppdatert. Det forventes 
at jordmor vedlikeholder og oppdaterer sin faglige kunnskap og til enhver tid er kjent med 
faglige anbefalinger og retningslinjer, så vel som gjeldende lovregler, på sitt arbeidsfelt. 
Forsvarlighetskravet omfatter også helsepersonells opptreden i sin alminnelighet. Kravet 
dreier seg altså ikke bare om den faglige siden av yrkesutøvelsen, men også om en etisk 
standard. Jordmor plikter bl.a. å behandle den fødende med respekt og ta hensyn til 
vedkommendes menneskeverd og selvbestemmelsesrett. 

3.1.2 Krav til systematisk styring og forbedringsarbeid 

Alle som yter helsetjenester er pliktige til å etablere et system for internkontroll (20;21) Dette 
følger av lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (tilsynsloven) § 3. 
 
Internkontroll skal bidra til at virksomhetens oppgaver planlegges, organiseres, utføres og 
vedlikeholdes i samsvar med rettsregler og faglige normer slik at pasientenes sikkerhet 
ivaretas.  
 
Det er et eieransvar å etablere internkontroll. Kontrollen tilpasses virksomhetens størrelse, 
aktiviteter og risikoforhold, og vil naturlig nok være mindre omfattende i virksomheter med 1-
2 ansatte enn i komplekse institusjonsstrukturer. Ikke alle punkter i kravene til internkontroll 
vil være aktuelle i så små virksomheter. Innholdet er presisert i internkontrollforskriften (22).  
 
Også for de minste virksomhetene gjelder for eksempel at man må: 

• ha tilgang til lover og forskrifter som gjelder for virksomheten 
• ha tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innen fagfeltet 
• ha oversikt over områder med fare for svikt 
• ha nødvendige prosedyrer, rutiner mv. for å forebygge lovovertredeler.  

 
For jordmødre som bistår ved hjemmefødsler er det særlig viktig å utvikle og praktisere 
betryggende seleksjons- og overføringsrutiner, ha etablert kontakt med lege og sykehus 
som kan gi nødvendig bistand i uventede og kritiske situasjoner, samt rutiner ved transport. 
Det er også nødvendig med vedlikehold og oppdatering av kunnskap, herunder tiltak som 
sikrer relevant, praktisk erfaring med fødselshjelp.  
 
Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på 
bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjonen skal 
være oppdatert og tilgjengelig.  

3.2 Dokumentasjon og meldeplikt 

3.2.1 Journalføring 

Reglene om journalføring finnes i helsepersonelloven §§ 39 og 40 og journalforskriften 
(16;23). Virksomheter der en eller flere personer yter helsehjelp må ha et 
pasientjournalsystem slik at opplysninger om den enkelte pasient kan nedtegnes og 
gjenfinnes dersom det senere er behov for det. Journalen skal sikre dokumentasjon på 
diagnostikk, behandling og vurderinger som er gjort for eksempel før, under og etter fødsel 
og dokumentere at man som helsepersonell har handlet i samsvar med forsvarlighetskravet.  
 
Journalen skal føres av den som yter helsehjelpen – altså jordmoren. Det skal føres egen 
journal for hver enkelt pasient. Journalen skal inneholde relevante og nødvendige 
opplysninger om pasienten og helsehjelpen. Journalen skal også inneholde de 
opplysningene som er nødvendige for å oppfylle plikten til å melde om fødsel til 
folkeregisteret og Medisinsk fødselsregister, jf. helsepersonelloven § 35. Se nærmere om 
meldeplikt nedenfor. 
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Jordmødre vil typisk være ansvarlige for å dokumentere symptomer og funn ved 
svangerskapskontroll, hendelsesforløp under fødselen, observasjoner og vurderinger som 
ble foretatt på hvilke tidspunkt og den fødendes tilstand, samt om annet helsepersonell har 
vært konsultert eller tilkalt. Henviser til kapittel 9.6.  
 
Der jordmor og den fødende har vært uenige må dette nedtegnes i journalen. Dette kan for 
eksempel gjelde spørsmål om overføring til sykehus. Pasienten har rett til innsyn i journalen, 
og kan be om kopi eller utskrift. Pasienten har også på visse vilkår rett til retting og sletting i 
journal. 

3.2.2 Oppbevaring, overføring og sletting av journal 

Kravene til oppbevaring og lagring av journaler er regulert i helsepersonelloven, 
journalforskriften og helseregisterloven (16-19). Journaler skal oppbevares slik at 
uvedkommende ikke får tak i dem, og slik at det helsepersonell som behøver dem, får 
tilgang til dem i tide. Journaler skal videre oppbevares slik at de ikke blir ødelagt, jf. 
journalforskriften § 14. 
 
Jordmødre som driver privat virksomhet ansees som eier av en helsetjeneste og må sørge 
for forsvarlig oppbevaring og lagring av journalene som hindrer tilgang for andre enn jordmor 
selv, jf. avsnittet om taushetsplikt i kapittel 3.3.  
 
Journaler skal lagres inntil det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli 
bruk for dem. Selv om det ikke er et krav, bør helsepersonellet vurdere oppbevaringstiden 
også ut fra hensynet til å kunne etterprøve hvilken helsehjelp som er gitt, og ut fra 
helsepersonellets behov for dokumentasjon. Journaler avleveres fylkesmannen. Avlevering 
eller deponering av en journal bør ikke skje før det er gått minst ti år etter siste innføring 
i journalen. Dersom pasientjournalene skal behandles i et elektronisk pasientjournalsystem 
må reglene i helseregisterloven følges (24). 
 
I journalforskriften § 15 er det gitt en bestemmelse om overføring av journaler ved skifte av 
helsepersonell og ved opphør av virksomhet. Dersom avtalen mellom jordmor og kvinnen 
opphører underveis i svangerskapet er det naturlig at journalen overføres til den som overtar 
ansvaret for å følge kvinnen opp i svangerskapet, med mindre kvinnen motsetter seg dette. 
Ved overdragelse eller opphør av virksomheten kan jordmoren overføre pasientjournalene til 
en annen virksomhet, med mindre pasienten motsetter seg. Dersom det ikke er aktuelt å 
overføre journalene, kan journalene leveres til fylkesmannen. Tilintetgjøring av journaler og 
utskifting av IT-utstyr må gjennomføres slik at pasientopplysninger ikke kommer 
uvedkommende i hende. 

3.2.3 Meldeplikt ved fødsel 

Jordmor som er til stede ved fødsel har en lovpålagt plikt til å sende melding om fødselen 
både til folkeregisteret og til Medisinsk fødselsregister, jf. helsepersonelloven § 35. 
Fødselsmelding sendes til folkeregisteret i kommunen der barnets mor er registrert som 
bosatt ved fødselen. Dette gjøres senest en uke etter fødselen. Dersom foreldrene ikke er 
gift og farskap blir erkjent i forbindelse med fødselen, skal lege/jordmor også sende inn 
farskapserkjennelse sammen med melding til folkeregisteret. Meldingene om fødsel og 
farskap sendes inn på fastsatt blankett i fire eksemplarer. Meldeskjema og nærmere 
opplysninger fås hos folkeregisteret www.skatteetaten.no    
 
Melding til Medisinsk fødselsregister skjer også på særskilt meldeskjema. Meldingen sendes 
senest en måned etter fødselen. Det skal sendes inn ett skjema pr barn. Meldeskjema og 
nærmere opplysninger fås hos Folkehelseinstituttet www.fhi.no  
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3.2.4 Meldeplikt ved betydelig personskade 

Autorisert helsepersonell, herunder jordmødre, har plikt til å melde om betydelig 
personskade på pasient som følge av helsehjelp, og om hendelser som kunne ha ført til 
betydelig personskade, jf. helsepersonelloven § 38. Melding gis skriftlig og snarest mulig til 
Helsetilsynet i fylket på skjema IK - 2448. 

3.3 Taushetsplikt 

Jordmødre har taushetsplikt etter helsepersonelloven § 21. Taushetsplikten innebærer å 
hindre at andre får tilgang til eller kjennskap til opplysninger om folks legems- og 
sykdomsforhold eller andre personlige forhold som helsepersonell får kjennskap til i 
egenskap av å være helsepersonell (25;26). Med uttrykket ”legems- eller sykdomsforhold” 
menes forhold knyttet til den enkeltes kropp og helsetilstand. Med ”personlige forhold” siktes 
det til all annen informasjon om en konkret pasient, som for eksempel fødested, fødselsdato, 
personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted. Gruppen av 
fødende som velger hjemmefødsel er liten, og det er viktig å være oppmerksom på at selv 
sparsomme opplysninger – for eksempel tid og sted for en fødsel - kan bidra til å identifisere 
den fødende. 
 
Taushetsplikten er ikke bare en passiv plikt til å tie, men også en aktiv plikt til å hindre 
uvedkommende i å få adgang til taushetsbelagte opplysninger. Dette innebærer også å 
beskytte den muntlige dialogen mellom pasient og helsepersonell mot uvedkommende 
tilhørere og mot innsyn i journaler, korrespondanse og lignende. Taushetsplikten omfatter 
opplysninger helsepersonell får tilgang til både i tjenesteforholdet og utenfor 
tjenesteforholdet, så lenge disse mottas i egenskap av at man er helsepersonell. 
 
Det finnes flere unntak fra taushetsplikten; av særskilt betydning for jordmødre nevnes 
opplysningsretten når pasienten selv samtykker til at opplysninger gis videre og adgangen til 
å gi opplysninger til samarbeidende personell.  Pasienten kan samtykke til at opplysningene 
blir gitt, jf. helsepersonelloven § 22. For at samtykket skal være gyldig må pasienten  

• ha fått informasjon om hvilke opplysninger som gis videre og til hvem, 
• ha forstått formålet med, rekkevidden av og konsekvensene av at opplysninger gis 

videre,  
• ha gitt samtykket frivillig, og  
• når som helst kunne trekke samtykket tilbake 

 
Taushetsplikten gjelder i utgangspunktet også helsepersonell i mellom, men 
helsepersonelloven § 25 gir helsepersonell adgang til å gi fra seg helseopplysninger til 
samarbeidende helsepersonell som trenger opplysningene for å yte helsehjelp til pasienten. 
Dette unntaket gjelder bare for situasjoner der helsepersonell samarbeider, og omfatter bare 
de opplysninger som er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp som kan gis videre. Retten 
gjelder også på tvers av virksomheter, slik at jordmor som bistår under hjemmefødsel kan gi 
slike opplysninger videre til annet helsepersonell som måtte bli tilkalt eller til 
fødeinstitusjon/sykehus dit kvinnen eventuelt overføres. 
 
Etter helsepersonelloven § 45 har jordmoren også adgang til å overføre og utlevere journal 
og journalopplysninger til annet helsepersonell som yter helsehjelp til pasienten i andre 
helsehjelpssituasjoner. Det kan for eksempel være aktuelt dersom pasienten under 
svangerskapet innlegges på sykehus, og helsepersonell trenger tilgang til 
journalopplysninger om svangerskapet for å kunne yte kvinnen forsvarlig hjelp. 
 
Plikten til å melde om fødsel til folkeregisteret og Medisinsk fødselsregister, samt om 
betydelig personskade til Helsetilsynet i fylket, er andre viktige unntak fra taushetsplikten. 
Meldeplikten er nærmere omtalt ovenfor. 
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3.4 Jordmødres rekvireringsrett 

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek § 2-5 regulerer bl.a. 
jordmødres rett til rekvirering av legemidler (27). Sykepleiere med helsesøsterutdanning og 
jordmødre, begge med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven, gis rett til å 
rekvirere prevensjonsmidler som er inntatt på særskilt liste fastsatt av Statens 
legemiddelverk (28). Listen publiseres og oppdateres av Statens legemiddelverk.  
 
Denne listen omfatter ikke medikamenter som anses som nødvendig ved en hjemmefødsel. 
Dagens praksis er at jordmødre får tilgang til medikamentene fra en fødeavdeling som hun 
arbeider på eller samarbeider med, eller at kvinnens fastlege skriver ut resept til kvinnen, 
eller at en lege som jordmoren samarbeider med skriver ut resepter til jordmoren. Noen av 
medikamentene er en del av den akutte beredskapen og benyttes sjelden. Jordmødre har 
lenge ønsket seg en enklere anskaffelsesordning. Nødvendige medikamenter for 
hjemmefødselsvirksomhet er de samme som er tilgjengelige på fødestuene.  

3.5 Pasientrettigheter 

3.5.1 Samtykke, medvirkning og informasjon 

Pasienten har som utgangspunkt full selvbestemmelsesrett over egen helse, og skal derfor 
samtykke til all helsehjelp som blir gitt vedkommende, jf. pasientrettighetsloven § 4-1. 
Unntaksvis kan helsepersonell ta beslutninger uten pasientens samtykke eller under 
motstand fra pasienten. Dette følger av helsepersonelloven § 7. Ved en hjemmefødsel vil 
dette som regel bare være aktuelt dersom det oppstår en øyeblikkelig hjelpsituasjon hvor 
helsehjelpen anses påtrengende nødvendig for å redde liv eller hindre alvorlig helseskade. 
 
Pasientens rett til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen er presisert i 
pasientrettighetsloven § 3-1. Rett til medvirkning innebærer å medvirke ved valg mellom 
tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Pasienten kan imidlertid 
ikke kreve at helsepersonell skal handle uforsvarlig. Mener jordmoren at det er uforsvarlig å 
fortsette fødselen i hjemmet, kan pasienten ikke kreve at jordmoren etterkommer den 
fødendes eventuelle ønske om å fortsette fødselen hjemme. Det må imidlertid presiseres at 
den fødende ikke mot sin vilje kan overføres til sykehus utenom i øyeblikkelig hjelp - 
situasjoner, og at jordmoren har plikt til å fortsette assistansen til kvinnen så lenge dette er 
nødvendig. 
 
Gyldig samtykke og medvirkning fra pasienten forutsetter at hun får informasjon. Pasienten 
skal ha den informasjonen som er nødvendig for å få innsikt i egen helsetilstand og 
innholdet i helsehjelpen, jf. pasientrettighetsloven § 3-2. Pasienten skal også få informasjon 
om mulige risikoer og bivirkninger av helsehjelpen. Informasjonen må være så god at 
pasienten får tilstrekkelig grunnlag for å velge mellom tilgjengelige og forsvarlige 
undersøkelses- og behandlingsmetoder. Informasjonen skal tilpasses pasientens 
forutsetninger. Det betyr at informasjon skal tilpasses hennes alder, modenhet, erfaring, 
kultur- og språkbakgrunn. Det er helsepersonellet som yter helsehjelpen som har plikt til å gi 
informasjon, jf. helsepersonelloven § 10. 
 
Dersom det oppstår skade eller alvorlige komplikasjoner i forbindelse med behandling, har 
helsepersonell plikt til å informere om dette. Pasienten skal også gjøres kjent med adgangen 
til å søke erstatning hos Norsk Pasientskadeerstatning, jf. pasientrettighetsloven § 3-2. 

3.5.2 Pårørendes rettigheter 

Pasientrettighetsloven § 3-3 gir pasientens nærmeste pårørende rett til informasjon og 
medvirkning. Pasienten, eller kvinnen, skal samtykke til dette. En partner, eller pårørendes 
involvering, informasjon og medvirkning ved fødsel er altså betinget av kvinnens samtykke. 
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Når barnet er født, har juridisk far eller medmor rett til informasjon og medvirkning mv. ved 
behandling av barnet, jf. pasientrettighetsloven kapittel 3 og 4 og barneloven. 

3.6 Avtale mellom jordmor og den fødende 

Det kan være nyttige for å fastlegge partenes forpliktelser og klargjøre forventninger ved en 
planlagt hjemmefødsel. Med avtale mellom partene menes det en avtale mellom den 
fødende og jordmor om assistanse ved hjemmefødsler. Denne avtalen bør inngås i god tid 
før fødselen finner sted. Avtalene bør begrenses til å omfatte forhold som partene har fri 
rådighet over, dvs. selv kan bestemme over. Det kan for eksempel være jordmorens 
vederlag, antall og tidspunkt for konsultasjoner under svangerskapet, oppfølging etter 
fødselen og lignende.  
 
Den fødendes og barnets pasientrettigheter etter loven og lovpålagte plikter bør fremgå av 
skriftlig informasjon som følger avtalen som vedlegg. Slike rettigheter og plikter kan man 
ikke avtale seg bort fra, og de bør derfor ikke blandes inn i et avtaledokument om forhold 
som partene har fri rådighet over og kan forhandle om.  
 
Viser til vedlegg i kapittel 12.5 med forslag til avtalepunkter. 

3.7 Stønad til jordmorhjelp 

Stønad til jordmorhjelp er regulert i folketrygdloven § 5-12. Helse- og omsorgsdepartementet 
har gitt nærmere regler i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp (29). 
Stønadsordningen omfatter kontrollundersøkelser under svangerskap, veiledning i 
familieplanlegging, fødsel utenfor institusjon og følgetjeneste. Ordningen skal bidra til å 
finansiere kommunale jordmortjenester og jordmorhjelp ved fødsel utenfor institusjon. Her 
inngår også følgetjeneste. Det gis stønad etter faste takster som reguleres årlig. 
 
Privatpraktiserende jordmor/jordmor kan utløse stønad for fødsel utenfor institusjon og 
følgetjeneste uten at jordmor har kommunal driftsavtale eller stilling. Disse tjenestene 
omfattes ikke av kommunens ansvar i henhold til kommunehelsetjenesteloven. Refusjon 
ytes etter takster i kap.3 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp. Dersom 
jordmor er ansatt i kommunen og gir fødselshjelp eller følgetjeneste innenfor sin arbeidstid 
for kommunen, skal stønaden utbetales til kommunen. 
 
Folketrygdloven § 5-12 omfatter ikke dekning av reiseutgifter for privatpraktiserende 
jordmor/jordmor som reiser hjem til den gravide kvinnen i forbindelse med 
svangerskapskontroll, fødsel eller oppfølging etter fødsel.  Reiseutgifter for jordmor dekkes 
etter kommunehelsetjenesteloven § 5 dersom den gravide på grunn av sin helsetilstand ikke 
kan møte fram på behandlingsstedet. Ved planlagt hjemmefødsel velger den gravide selv å 
føde hjemme, og det er dermed ikke helsetilstanden som gjør det nødvendig at jordmor 
kommer hjem til kvinnen. 
 
Jordmor må inngå avtale om direkte oppgjør med Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) for å 
få refusjonen utbetalt direkte til seg. Nærmere opplysninger finnes på www.helfo.no  

3.8 Forsikring 

Alle som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten har plikt til å melde fra og yte 
tilskudd, som en forsikringspremie, til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), jf. 
pasientskadeloven § 8. Tilskuddet går til erstatning for pasientskader voldt i privat 
helsetjeneste. Med denne ordningen faller plikten for privat helsepersonell til å tegne privat 
forsikring etter helsepersonelloven bort. Takstene for innbetaling til NPE beregnet ut fra 
risikograd for den enkelte yrkesgruppe. Nærmere opplysninger om melde- og 
tilskuddsplikten finnes på www.npe.no  
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4  P lan lag te  h jemmeføds le r  –  po l i t i k k  og  ho ldn inger    

Moderne samfunn er preget av risikotenkning, det er ansett som nødvendig for samfunnet å 
forutse og oppdage potensielle farer for å ha mulighet til å forhindre dem. Overvåkning og 
kontroll er viktig og det er lav toleranse i samfunnet for at noe kan gå feil. Fødselshjelpen 
påvirkes også av denne tilnærmingen.  
 
Meningene er delte om hvor det er best å føde for kvinner med lav risiko for komplikasjoner. 
I internasjonal sammenheng har fødselshjelpen i Norge gode resultater (4). Lokale endringer 
i fødetilbudet har til nå medført lange og vanskelige diskusjoner om hva som kan anses som 
trygt og sikkert. Diskusjonene om fødselshjelpen knyttes sammen med akuttberedskap og 
risikotenkning når det gjelder gravide og fødende, uansett om det dreier seg om friske eller 
syke kvinner eller gravide med potensiell risiko for komplikasjoner.  
 
Hjemmefødsel er sjelden en del av den offentlige debatten om det differensierte og 
desentraliserte fødetilbudet. Hjemmefødsel tilbys i dag av noen få jordmødre, men likevel i 
de fleste områder av Norge. I dette kapitelet vil det omtales internasjonale og nasjonale 
føringer og praksis for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen, samt hjemmefødendes 
og jordmødres ståsted. I kapittel 6 vil det være en nærmere omtale av internasjonal praksis 
vedrørende hjemmefødsler. 

4.1 Anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon (WHO) 

WHO har oppfordret til demedikalisering av fødselshjelpen og advart mot rutinemessige 
inngrep i normale forløp (30-32). I hovedsak gjelder det inngrepene som mangler et 
kunnskapsbasert grunnlag og hvor ulempene vurderes som større enn fordelene. Nasjonalt 
har det gradvis funnet sted et paradigmeskifte i fødselsomsorgen på bakgrunn av blant 
annet anbefalingene fra WHO. Helsemyndighetene og fagpersoner har anbefalt at 
verstefallstenkningen, det betyr at alle gravide og fødende behandles som potensielle 
pasienter med risiko, forlates (1;33;34). I stedet bør det praktiseres en seleksjonsbasert 
fødselsomsorg med et differensiert og desentralisert fødetilbud som tar hensyn til grader av 
risiko og kvinnenes egne preferanser. 
 
Hvor er det tryggeste og beste fødestedet for friske kvinner med et normalt svangerskap? 
Det er enighet om at gravide med risikofaktorer bør føde i sykehus med nødvendig 
beredskap. Hva som er et godt og betryggende tilbud for friske gravide uten kjente 
risikofaktorer for komplikasjoner vurderes forskjellig. WHO peker på at man skal ta hensyn til 
kvinnenes egne preferanser og prinsippet om lavest mulig omsorgsnivå i forhold til fødested:  
 
”It is safe to say that a women should give birth in a place that she feels safe, and at the 
most peripheral level at which appropriate care is feasible and safe. For low-risk pregnant 
woman, this can be at home, at a small maternity clinic or birth center in town or perhaps at 
the maternity unit of a larger hospital” (31).  
 
WHO´s prinsipper for perinatal omsorg for friske kvinner påpeker viktige faktorer i 
svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen (35). Helsepolitikere og fagpersoner er stort sett 
enige om disse prinsippene, men hvordan de skal implementeres og organiseres er det ikke 
enighet om (4;35-38). WHO´s perinatale prinsipper: 
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• Omsorgen for normale svangerskap og fødsler bør være demedikalisert 
• Omsorgen bør være basert på hensiktsmessig og nødvendig teknologi 
• Omsorgen bør være desentralisert 
• Omsorgen bør være kunnskapsbasert  
• Omsorgen bør være tverrfaglig 
• Omsorgen bør være helhetlig 
• Omsorgen bør være familiesentrert 
• Omsorgen bør være kulturtilpasset 
• Omsorgen bør involvere kvinnene i beslutningsprosesser 
• Omsorgen bør respektere privatliv, verdighet og konfidensialitet 

 
Retningslinjer for hjemmefødsel velger å legge disse prinsippene til grunn, som det er gjort i 
andre strategidokumenter (1;4;35;36;38). 

4.2 Seleksjon, differensiering og sentralisering av fødselshjelpen 

Norge har flere fødeinstitusjoner enn våre naboland i forhold til fødselstallet, nesten dobbelt 
så mange som Sverige og Finland. Den desentraliserte fødselshjelpen i Norge relateres til 
geografi, klima og spredt bosettingsmønster. Bakgrunnen for et høyt antall fødeinstitusjoner 
er historiske og uttrykk for et ønske om et desentralisert tilbud. Majoriteten av kvinnene 
føder nå på de største kvinneklinikkene eller fødeavdelingene som befinner seg i de større 
byene eller tettbebygde strøk. I de senere årene har fødselshjelpen blitt mer sentralisert og 
det er færre fødeinstitusjoner. Under 10 % av fødslene foregår på fødeinstitusjoner med 
mindre enn 500 fødsler (39).  

Tabell 1: Fordeling av fødsler utenfor institusjon i perioden 2004 til 2010 

 

Kilde: Medisinsk fødselsregister, Nasjonalt folkehelseinstitutt  
 
På tross av et ønske om desentralisert fødselshjelp skjer det samtidig en sentralisering, det 
blir færre fødeinstitusjoner ettersom tiden går. Kvinner med lav risiko for komplikasjoner, 
føder i fødeinstitusjoner med høy medisinsk beredskap og spesialisering. Et nivåinndelt og 
differensiert fødetilbud skulle føre til en mer desentralisert fødselshjelp (1;4;36-38). Tallene 
viser at det går motsatt vei (39).  
 
Tabellen over viser at antall planlagte hjemmefødsler har vært i underkant av 100 fødsler i 
flere år (39). Antallet fødsler under transport og uplanlagte hjemmefødsler har ligget på 3 – 
400 årlig. Gradvis har det utviklet seg til færre planlagte hjemmefødsler. Nedgangen gjelder 
også for fødsler på fødestuer.  
 
Differensiert fødselsomsorg organiseres på forskjellig måte. I praksis viser det seg at 
majoriteten friske gravide føder på store fødeenheter og ikke på normalenheter og 
fødestuer. hjemme. Men det finnes enkelte unntak. (eks Storken, Helse Bergen og Tynset 
fødestue, Helse Innlandet). Det er manglende kunnskap om hva som konkret bidrar til 
kvinnenes beslutning. Noe kan muligens forklares med den informasjonen eller mangel på 
informasjon som gravide får om ulike fødetilbud, herunder hjemmefødsel.  
 
En hensikt med svangerskapskontrollene er å skille friske gravide/fødende fra kvinner med 
risiko for komplikasjoner, slik at både friske og risikogravide kan få den beste hjelpen. 
Nærmere omtale av hvilke gravide som har behov for oppfølging utover basisprogrammet er 

Fødeinstitusjon 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Antall fødsler 56341 56120 57890 57788 600036 61504 60761 

Andre fødesteder        

Hjemmefødsler, planlagt 128 108 111 72 78 90 99 

Hjemmefødsler, ikke planlagt 147 144 153 192 192 174 199 

Fødsler under transport 185 191 186 191 186 201 191 

Utenfor institusjon, uspesifisert 60 37 48 64 44 55 53 
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beskrevet i retningslinjer og veiledere (1;40;41). Fagmiljøene er enige om at gravide bør 
følges opp i tråd med retningslinjer for svangerskapsomsorgen slik at en kontinuerlig 
risikovurdering sikres. Det inkluderer gode rutiner for henvisning til spesialisthelsetjenesten 
og et samarbeid med kommunehelsetjenesten. Hensikten med risikovurderingen er at 
kvinner kan selekteres til ulike fødenivå. 
 
Spørsmålet er om det er en hensiktsmessig organisering av fødetilbudet når en 
differensiering medfører institusjonalisering og medikalisering av friske kvinner med 
forventet normale fødsler. Det er stilt spørsmål ved om det innenfor en og samme enhet er 
mulig å adskille normale forløp fra det patologiske (9). Dersom det medfører en økning i 
rutinemessige, unødvendige inngrep og overbehandling for ”sikkerhets skyld”, kan det 
medføre komplikasjoner og uheldige utfall (42).  
 
Den medisinske utviklingen har gjort det mulig for flere kvinner med komplisert sykdom å 
føde barn. Flere tilstander krever overvåkning og nøye oppfølging av spesialisert personell 
med ulik fagkompetanse. Kvinner med normale forløp trenger en annen tilnærming. Felles 
for alle kvinner er at de har behov for omsorg og støtte. 

 
Uavhengig av fødested kan det oppstå uventede komplikasjoner som krever tiltak eller akutt 
behandling under fødsel. Erfaringen viser at dette er sjelden for kvinner med lav risiko 
(1;43;44) For kvinner som føder i en normalenhet, frittstående fødestue eller hjemme er det 
nesten alltid mulig å overflytte kvinnen til nødvendig behandlingsnivå i tide, dersom det 
oppstår komplikasjoner som ikke kan håndteres der kvinnen er.  
 
Viser til 7 vedrørende seleksjon i forhold til hvilke kvinner som kan støttes i å føde hjemme, 
og den informasjonen som bør gis til kvinner som velger hjemmefødsel. ”Føre var” prinsippet 
gjelder for å unngå uheldige hendelser i størst mulig grad.   

4.3 Ulike syn på fødselsprosessen og planlagte hjemmefødsler 

Det er ulike holdninger og meninger om det å planlegge en hjemmefødsel, både blant 
helsepersonell og andre. Denne retningslinjen har samlet noen av motforestillingene og noe 
av det som oppfattes som fordeler ved å føde hjemme. Innsamling av synspunktene er ikke 
gjennomført på en systematisk måte.  
 
Motforestillinger mot å planlegge en fødsel hjemme: 

• Det er ikke behov for et fjerde nivå som hjemmefødsel i det etablerte differensierte 
fødetilbudet  

• Tilbudet er tilstrekkelig og bør tilfredsstille ønskene og behovene som kvinner har  
• Antallet kvinner som ønsker hjemmefødsel er lavt og det er et spørsmål om man bør 

bruke ressurser på tilbudet  
• Enkelte jordmødre unnlater å følge seleksjonskriterier for kvinner med lav risiko jf 

fødestuekriterier. Dermed utgjør hjemmefødsler en risiko som ikke kan aksepteres 
• Sikkerheten ved hjemmefødsler er ikke klarlagt 

 
Argumenter som fremføres til støtte for å føde hjemme:  

• Det vil alltid være noen kvinner som ønsker hjemmefødsel og disse kvinnen må få et 
akseptabelt tilbud om profesjonell hjelp av en jordmor 

• Kvinner har rett til selv å bestemme hvor de vil føde 
• Helsemyndighetene støtter tilbudet delvis, det er en aksept for å føde hjemme. 
• Trygghet og sikkerhet for kvinnen og barnet ivaretas ved god seleksjon 
• Det er gode resultater av hjemmefødslene der tilbudet er godt organisert og forankret 

i øvrig fødselsomsorg 
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• Kvinner som velger hjemmefødsel er tilfredse med tilbudet og det er ingen grunn til at 
friske kvinner med normale svangerskap skal sykeliggjøres og føde i sykehus 

• Færre inngrep og flere normal fødsler hos gruppen som velger hjemmefødsel i 
forhold til de som føder i sykehus 

 
Oppfatningene er forskjellige og det kan være knyttet mange følelser til diskusjonene, det er 
ikke enkelt å forene synspunktene eller skape respekt og forståelse for at noen kan mene 
noe helt annet. Når det gjelder svangerskap, fødsel og barseltid er det flere retninger som 
tenker og mener ulikt om denne fasen. Når det gjelder synet på selve fødselsprosessen har 
flere beskrevet to ytterpunkter i oppfatningen (42;45-48). Det ene ytterpunktet er at fødselen 
oppfattes som en naturlig, biologisk og sosial hendelse som enhver sunn og frisk kvinne vil 
kunne mestre. Hvordan kvinnen mestrer og opplever fødselen regnes som viktig for kvinnen, 
en positiv erfaring kan virke styrkende og en dårlig fødselsopplevelse kan være 
ødeleggende for kvinnen. Fødselshjelperne skal bare gripe inn dersom det er nødvendig, 
ellers skal de støtte, oppmuntre og hjelpe kvinnen. Det andre ytterpunktet er at fødselen 
hovedsakelig er en tilstand forbundet med risiko for komplikasjoner og død, men at denne 
risikoen reduseres ved at fødselen overvåkes av kompetent helsepersonell og at det er 
tilgang på kvalifisert medisinsk hjelp.  
 
Disse to ytterpunktene er ikke nødvendigvis to strengt atskilte skoler, men de er med på å 
påvirke de forskjellige oppfatningene og holdningene til hjemmefødsel. Mange er ikke 
bevisst de ulike synene. Dette kan føre til at man snakker forbi hverandre og ikke forstår 
hverandres verdier eller motiver. Hvilken oppfatning som råder, vil være bestemmende for 
hvordan fødselsomsorgen organiseres og synet på hjemmefødsler. 
 
Begrepet medikalisering defineres vanligvis som en ekspansjon av moderne medisin slik at 
den tar seg av områder som tidligere ikke ble regnet som medisinske problemer (49). For 
noen generasjoner siden var fødsler hovedsakelig et sosialt og ikke et medisinsk 
anliggende. Etter hvert overtok fødselshjelpen ansvaret for kompliserte svangerskap og 
fødsler og syke gravide. Dette har sammen med den generelle velstandsutviklingen som 
førte til bedre utdanning, økonomi, kosthold, hygiene og helse gitt bedre resultater for 
kvinner og barn. Etter hvert overtok medisinen også ansvaret for kvinner med normale 
svangerskap og fødsler (50). Medikalisering kan også defineres som uhensiktsmessig og 
unødvendig bruk av inngrep, teknologi og/eller helsepersonell. I dag er unødvendige inngrep 
i normale fødsler og for mange keisersnitt definert som et helseproblem i den vestlige 
verden, og WHO anbefaler at normale svangerskap og fødsler desentraliseres og 
demedikaliseres.  
 
Jordmødre og kvinner som velger hjemmefødsel har som regel den oppfatningen at 
fødselen er en naturlig hendelse og at friske kvinner som er forberedt og trygge vanligvis 
mestrer fødselsarbeidet uten behov for medikamentell smertelindring eller medisinske 
inngrep, kun med støtte av en kompetent fødselshjelper. 

 

4.4 Hvilke kvinner velger å føde hjemme og hvorfor?  

Det er mangel på kunnskap som beskriver årsakene til at kvinner velger å føde hjemme i 
Norge. Både internasjonal litteratur og jordmødrenes erfaring viser til at noen kvinner har 
hatt traumatiske fødselsopplevelser i sykehus eller andre opplevelser som medfører særlig 
sårbarhet (51-54). En annen gruppe kan være kvinner som har ønske om å føde uten 
medisinsk smertelindring og inngrep. Kvinnene regner med at den enkleste måten å få 
oppfylt sine ønsker på er å føde hjemme. Det vil si at de ikke bare ønsker en ”normal 
fødsel”, men at de ønsker en naturlig og uforstyrret fødsel i hjemlige omgivelser. Noen 
kvinner/familier ønsker hjemmefødsel først og fremst for å fremme gode relasjoner og 
tilknytning til det nyfødte barnet. Det er et ønske om å føde barnet i kjente omgivelser hvor 
kvinnen føler seg trygg og ivaretatt. Foreldrene kan også ønske at barnet skal få mulighet til 
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å bruke instinktene sine i en rolig og avslappet atmosfære. Foreldre kan også ønske 
hjemmefødsel for å unngå patogene mikrober i et sykehusmiljø.  
 
Det er vist at det er sosioøkonomiske, demografiske og medisinske forskjeller mellom 
kvinner som velger hjemmefødsel og kvinner som føder i sykehus (55-58). Kvinner som 
velger hjemmefødsel er eldre, har høyere utdanning, røyker sjeldnere, færre er overvektige, 
oftere hjemmearbeidende og har flere tidligere fødsler enn kvinner som velger 
sykehusfødsler. Hjemmefødende er sannsynligvis ressurssterke kvinner som er innstilt på å 
mestre fødselsarbeidet uten bruk av medikamenter eller unødvendige eller rutinemessige 
inngrep (59;60). Kvinnene har selvtillit, stoler mer på sin egen intuisjon enn medisinsk 
intervensjon og teknologi. Kvinnene har tro på at det å føde er naturlig og at kroppen har en 
iboende evne til å føde. Et annet viktig aspekt er at jordmor og kvinnen kjenner hverandre på 
forhånd. Dessuten har jordmor bare denne ene fødekvinnen å konsentrere seg om.  

4.5 Kvinners erfaring og tanker om planlagt hjemmefødsel 

I Norge er det ikke publisert studier om kvinners erfaringer med hjemmefødsler. Slike studier 
er gjennomført i andre land (56;61-64). Derimot er det undersøkt hva som kjennetegner 
norske kvinner som ønsker å føde naturlig og uten medikamentell smertelindring eller andre 
intervensjoner (65). I utgangspunktet ønsket 72 % i en stor kohort å føde naturlig. Tidligere 
positive fødselsopplevelser og fravær av fødselsangst var de viktigste enkeltfaktorene 
forbundet med ønsket om en naturlig fødsel.  
 
En svensk studie fant at kvinners erfaringer med hjemmefødsel inkluderte en tro på egen 
evne til å føde, selv velge hvilken støtte man vil ha, og at der er en eksistensiell dimensjon 
ved fødselsprosessen (61). Denne dimensjonen kan innebære tro på naturkreftene, fødsel 
som en del av livet, og fødsel som en åndelig eller hellig opplevelse (61). En annen svensk 
studie fant egenskaper som å tro på egne evner til å føde, å stole på jordmor, og å være 
fysisk og mentalt forberedt på fødselen (62). Selv om akutte hendelser under en planlagt 
hjemmefødsel kunne oppleves som en risiko, ble risikoen for å bli fratatt medbestemmelse 
og for å få utført et unødvendig inngrep ved planlagt sykehusfødsel også opplevd som en 
risiko (55).  
 
En studie fra British Colombia, Canada, har undersøkt erfaringene til 500 kvinner som valgte 
hjemmefødsel (63). Kvinnene i denne studien hadde positive erfaringer med fødselen og 
med jordmor. De opplevde de hadde fått emosjonell støtte og ble styrket (empowered). De 
opplevde også å få tilstrekkelig informasjon og medbestemmelse.  

4.6 Jordmors erfaringer, praksis og rolle 

En norsk studie har beskrevet praksis hos jordmødre (66). Det ble gjort intervjuer med 12 
jordmødre som hadde deltatt ved til sammen 1098 hjemmefødsler. Et hovedanliggende i 
praksisen til jordmødrene viste seg å være å skape ro omkring den fødende, og å forebygge 
og håndtere unødig forstyrrelse av kvinnen under fødselen. Jordmødrene så på fødselen 
som et arbeid kvinnen måtte gjøre selv. Det var viktig at kvinnen og barnet kom gjennom 
fødselen uten skader eller mén, men også at kvinnen fikk en god fødselsopplevelse. 
Jordmødrene som ble intervjuet mente at en dårlig fødselsopplevelse kunne skade kvinnen 
videre i livet. Mens en god opplevelse kunne styrke kvinnen og påvirke hennes forhold til 
barnet på en positiv måte. En viktig faktor for at fødselen skulle ha god fremgang var at 
kvinnen fikk anledning til å ”gå inn i seg selv”. Dette fenomenet ble beskrevet som ”en endret 
bevissthetstilstand”, hvor kvinnen var fullstendig konsentrert om fødselsarbeidet. Denne 
tilstanden kunne lett forstyrres ved f eks prat, mange mennesker til stede, filming, 
fotografering eller at kvinnen følte seg utrygg eller observert på en ubehagelig måte, mente 
jordmødrene. 
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Jordmødrene mente at de forebygger unødige forstyrrelse av kvinnen under fødselen ved å 
gi informasjon og råd i svangerskapet. Under fødselen kunne de bidra til en rolig atmosfære 
og oppmuntre kvinnen til f eks å være alene en stund for å konsentrere seg om 
fødselsarbeidet.  Jordmødrene beskrev at de gjorde observasjoner og undersøkelser på 
indikasjon og ikke med bestemte tidsintervall, og at de passet på å gjøre undersøkelser når 
det forstyrret kvinnen minst mulig. Denne typen praksis er antakelig en medvirkende årsak til 
at forskning viser færre inngrep i fødselsforløpet ved hjemmefødsel. 
 
Jordmor inngår et samarbeid/partnerskap med kvinnen og hennes partner/familie. De blir 
kjent med hverandre i svangerskapet i forbindelse med hjemmebesøk og/eller 
svangerskapskontroller. Her kan det diskuteres ønsker og gjensidig forventning til fødselen. 
Det er vanlig at jordmor kommer på et eller flere hjemmebesøk før fødselen slik at jordmor 
og familien kan bli kjent med hverandre. 

4.7 Planlagte hjemmefødsler og helsemyndighetene  

Stortinget har sluttet seg til en differensiert og desentralisert fødselsomsorg, og ønsker at 
retningslinjer for hjemmefødsler skal være en inkludert del av retningslinjene for 
svangerskap, fødsel og barseltid (4;37;38). Ansvaret for å legge til rette for differensiert 
fødselsomsorg er plassert hos de regionale helseforetakene. En formalisert organisering bør 
diskuteres og vurderes. Disse retningslinjene har ikke som mandat å vurdere hva som er 
den beste organisatoriske tilknytningen i kommune- eller spesialisthelsetjenesten.  
 
Innenfor dagens system har hjemmefødsler en uklar stilling i fødselshjelpen. Tilbudet 
befinner seg i et grenseland mellom privat og offentlig virksomhet. Kompensasjon til jordmor 
blir delvis dekket av myndighetene gjennom en refusjonsordning som administreres av 
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Resten av betalingen må ytes av familien. Viser til 
kapittel 3.7 når det gjelder omtale av forskriften som gir anledning for jordmor til å heve 
takster for hjemmefødsel og svangerskapsomsorg (29). Det fremgår av forskriften at jordmor 
ikke kan kreve honorar av den gravide ut over de fastsatte takstene. Intensjonen er at 
jordmorhjelp skal være gratis for de gravide, men i realiteten er det flere forhold rundt 
hjemmefødsler som ikke omfattes av forskriften og som jordmor derfor krever betaling for, 
f.eks. reiseutgifter for å komme til og fra fødestedet. Kvinnen må selv søke om en 
engangsstønad fra HELFO når hun har født hjemme. Denne stønaden er (i 2011) kroner 
1765 og har vært uendret siden 1996. Den uavklarte stillingen som planlagte hjemmefødsler 
har i fødselsomsorgen viser seg også når det gjelder jordmorens manglende mulighet for 
selv å rekvirere medikamenter til en hjemmefødsel. Det gjelder både vanlig brukte 
medikamenter og medikamenter som bør være tilgjengelig ved akutte hendelser.   
 
I dagens system er det ingen formaliserte avtaler mellom kommune – eller 
spesialisthelsetjenesten og jordmødre. I praksis viser det seg at enkelte av jordmødrene har 
et samarbeid gjennom sin ansettelse i kommune- eller spesialisthelsetjenesten. 
Samarbeidet dreier seg om organisering eller tilrettelegging av barnelegeundersøkelse, 
obligatoriske screeningtester og henvisning til videre oppfølging hos fastlege og 
helsestasjonen.  
 
Arbeidet med retningslinjen har vist at det er en utfordring med manglende forankring av 
hjemmefødselsvirksomhet. Arbeidsgruppen ønsker at det i forlengelsen av retningslinjene 
utarbeides en mer formell forankring. Dette er utenfor gruppens mandat. En formalisert 
forankring til den øvrige svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorgen vil bidra til å sikre 
faglig forsvarlig virksomhet. Hvordan dette praktisk kan skje er det ikke tatt noen stilling til.  

4.8 Kommunikasjon og informasjon 

Muligheten til å fatte informerte beslutninger er en viktig pasientrettighet. Der det er flere 
ulike tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder sier 
pasientrettighetsloven at pasienten/kvinnen har rett til å medvirke i valget mellom de ulike 
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mulighetene. Reell medvirkningsmulighet forutsetter informasjon om alternativene, slik at 
kvinnen kan foreta et veloverveid valg. Gravide skal ha god nok informasjon om det 
differensierte fødetilbudet til å kunne foreta valg. Det er forskjellige oppfatninger om 
tryggheten og sikkerheten ved å føde hjemme blant jordmødre og leger. Det er grunn til å tro 
at kvinner som rådfører seg med helsepersonell om valg av fødested kan motta råd svært 
forskjellige, preget av personlige oppfatninger.  
 
Holdningene til fødsel hos lege, jordmor og kvinnen, kan styrke kvinnenes autonomi og bidra 
til myndiggjøring (empowerment), men kan også svekke kvinnens tillit til egen kropp og 
mestring av fødselsarbeidet. En myndiggjøring innebærer at det er fullt mulig å påvirke sin 
egen situasjon og mestre denne (67). Det kan tyde på at kvinner som velger å føde hjemme 
er selvstendige og bevisste og ønsker større selv- og medbestemmelse. I praksis viser det 
seg at det er uvanlig at kvinner velger fødested på tvers av anbefalinger fra jordmor eller 
lege. De fleste retter seg etter de rådene som gis. Derfor er en objektiv og uhildet 
informasjon sammen med en aktiv og støttende holdning til kvinnens valg viktig.  

 
Erfaring tilsier at det vanligvis ikke informeres om at hjemmefødsel kan være en mulighet. 
En svensk studie med data fra 735 kvinner fant at kvinner som hadde fremsatt et valg om 
hjemmefødsel ofte holdt dette hemmelig for lege/jordmor ved mödravårdcentralen (68). Det 
er ingen norske studier om dette, men jordmødre kan bekrefte at slikt skjer også i Norge. 

 
Retningslinjene for svangerskapsomsorgen anbefaler at alle gravide får informasjon som 
gjør henne i stand til å ta informerte beslutninger (40). Møtet og dialogen mellom 
helsepersonell og gravide skal preges av verdighet og respekt. Siden planlagte 
hjemmefødsler ikke er en del av dagens differensierte fødetilbud er det få som gir kvinner 
informasjon om en mulighet til å føde hjemme.  
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5  P lan lag te  h jemmeføds le r  i  Norge  og  andre  l and  

I den vestlige verden er friske fødende hospitalisert med et unntak; Nederland. Likevel 
forekommer det planlagte hjemmefødsler i alle landene. Det er store ulikheter landene i 
mellom når det gjelder organiseringen og samarbeidet med øvrig helsetjeneste.  
 
Andelen hjemmefødsler er lav i de ulike landene som omtales i dette kapitelet, og varierer 
fra 0,1 – 29 %. Det er ulike holdninger til hjemmefødsel blant annet i de nordiske landene. 
Noe som avspeiles i måten tilbudet organiseres og tilrettelegges eller ved manglende 
organisering. Helsemyndighetene i Danmark og Sverige har motsatte holdninger til 
hjemmefødsler. Danmark har et organisert tilbud, mens helsemyndighetene i Sverige ikke 
ønsker at kvinner føder hjemme, og har av den grunn ikke organisert et slikt tilbud.  
 
I land hvor det er motstand mot hjemmefødsler marginaliseres jordmødrene og det kan 
oppstå praksiser ved siden av annen helsetjeneste, mer eller mindre i det skjulte. Uheldige 
situasjoner kan oppstå og skaper vanskeligheter både for helsepersonellet og kvinnene. I 
situasjoner hvor det er behov for hjelp kan det føre til at helsepersonellet utsetter å ta 
kontakt med sykehus eller spesialister når det viser seg å være behov for det. Det 
forekommer også at kvinner velger å føde uten jordmor tilstede. Det er ikke ønskelig med en 
slik utvikling i Norge. 

5.1 Planlagte hjemmefødsler i Norge   

I perioden 1999-2009 har Medisinsk fødselsregister registrert 1267 planlagte hjemmefødsler 
i Norge (39). Det tilsvarer 0,5/1000 av alle fødsler. En norsk studie undersøker resultatet hos 
kvinner som har planlagt, og er selektert til hjemmefødsel av jordmor ved fødselens start 
(Blix og medarbeidere, i manus). Studien viser gode resultater for kvinnene og barna. 
 
Om lag 50 – 60 jordmødre er registrert i et selvdrevet nettverk for jordmødre, herav 35 aktive 
de siste årene. Jordmødrene i nettverket arrangerer årlige samlinger. Møtene går vanligvis 
over to dager der fag, samarbeid og utfordringer diskuteres. Spesielle hendelser blir lagt 
frem og drøftet.  
 
En frittstående nordisk forskergruppe med medlemmer fra Norge, Sverige, Danmark og 
Island har gått sammen om et større prosjekt om hjemmefødsler. Data om utfall etter 
planlagte hjemmefødsler blir samlet inn prospektivt over en femårsperiode. Det er mellom 
sju og åtte hundre planlagte hjemmefødsler årlig i de fire landene. Målet er å inkludere 
omkring 3500 fødsler. Gruppen samler også inn data fra foreldrene om deres erfaringer. 
Flere opplysninger om studien finnes: www.nordichomebirth.com  
   
Få kvinner har mulighet for å velge hjemmefødsel I Norge. Det er flere årsaker til dette. Det 
er få jordmødre, kvinnen må betale en egenandel og det er manglende informasjon fra 
fastlege og jordmor om muligheter for hjemmefødsel. Det er jordmødrenes oppfatning at det 
er en sammenheng mellom det lave antallet hjemmefødsler og disse faktorene. I land som 
Nederland og Danmark hvor forekomsten er høyere, er hjemmefødselsvirksomhet anerkjent, 
respektert og offentlig organisert og finansiert. Statusen for virksomheten er høy og det er 
tilgang på tilstrekkelig antall jordmødre (10;69;70).  
 
Jordmødrene mener at dersom det er flere jordmødre som tilbyr hjemmefødsel vil det bidra 
til å øke andelen av hjemmefødsler. Et eksempel er en kommune som hadde ansatt en 
kommunejordmor som også var jordmor. I perioden 2002-2006 fødte vel 10 % av kvinnene i 
kommunen hjemme (71).   
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5.2 Planlagte hjemmefødsler i Danmark 

Antall hjemmefødsler har vært stabilt i flere år og utgjorde 0,9 % i 2008.  Helsetjenesten i 
Danmark er regionalisert og det har medført en sentralisering av fødslene. I forbindelse med 
omorganiseringen har Region Hovedstaden utarbeidet et forslag til en områdeplan som 
også omfatter hjemmefødsler (72). Bakgrunnen for at hjemmefødsler er inkludert i planen er 
at Sundhedsstyrelsen pålegger jordmødre og leger i svangerskapsomsorgen å informere 
gravide om muligheten for å planlegge hjemmefødsel (69).  For kvinner som planlegger 
hjemmefødsel skal det gjøres et hjemmebesøk for å sikre at det praktisk ligger til rette for 
dette. Retningslinjene anbefaler at kvinnen assisteres ved fødselen av en jordmor hun 
kjenner (10).  
 
Fødeplanutvalget i Region Hovedstaden har gått inn for å anbefale at hvert fødested ivaretar 
de hjemmefødsler som er i deres opptaksområde. Videre anbefales det at hjemmefødslene 
ivaretas av jordmødre som har særlig interesse og kompetanse på feltet. På den måten, 
mener de, at den faglige kompetanse og kvalitet ivaretas i tråd med kravene i regionen. 
Jordmødrene er i et ansettelsesforhold som stiller krav til å følge prosedyrer, faglige 
retningslinjer og opprettholde kompetanse i håndtering av akutte hendelser. Det påpekes at 
denne organiseringen er viktig i forhold til å ivareta de 12 – 20 % kvinnene som overflyttes til 
fødeavdelingen. Da kan jordmoren fortsatt bistå under fødselen i sykehuset. 
Fødeavdelingene har utarbeidet en veiledning for hvordan overføringen til sykehus skal skje 
hvis det inntreffer komplikasjoner.  
 
Sundhedsstyrelsen anbefaler at barselkvinnen og den nyfødte treffer jordmoren to ganger 
etter fødselen, den første i hjemmet, den andre i barselambulatoriet (barselpoliklinikk). 
Tidspunkt er etter behov. Sundhetspleierske (helsesøster) kommer hjem til familien på 3. og 
5. dag ved hjemmefødsel.   
 
I resten av landet er det en ulik organisering av tilbudet, men på de fleste steder er ansvaret 
ivaretatt av en vakthavende jordmor på selve fødeavdelingen som rykker ut når fødselen er i 
gang.  Det gjelder for eksempel Hvidovre Hospital, ordningen ivaretas av en gruppe 
jordmødre, hvor det alltid er en jordmor på vakt. Dersom det ikke er hjemmefødsel så deltar 
jordmor i det vanlige arbeidet på fødeavdelingen. Det er utarbeidet retningslinjer for hvem 
som kan føde hjemme og hva de kan forvente av bistand og hjelp (73). Hjemmefødsel 
presenteres som et alternativ på lik linje med fødeavdelingens tilbud under ”Hvor kan jeg 
føde?” 
 
Region Sjælland har i alt åtte jordmødre i et organisert tilbud om hjemmefødsler (74). Denne 
ordningen skiller seg fra resten av landet. Ordningen er finansiert av regionen. Disse 
jordmødrene har ikke vakt på fødeavdelingene i regionen. I region Sjælland føder 4 % av 
kvinnene hjemme (74;75). 

5.3 Planlagte hjemmefødsler i Sverige 

Sverige har som de andre nordiske landene lav perinatal og maternell dødelighet. Årsakene 
til de gode resultatene begrunnes med institusjonaliseringen av fødselshjelpen (6). 
Institusjonaliseringen av fødslene i Sverige har også skjedd gradvis, som i andre land. I 
1890 fødte 92 % av alle kvinner hjemme. I 1930 startet utbyggingen av fødeinstitusjonene 
og fem år senere var det en jevn fordeling mellom hjemme – og institusjonsfødsler. Nå er 
det kun 0,1- 0,2 prosent av samtlige fødsler som skjer hjemme. I Sverige er hjemmefødsel i 
dag et kontroversielt spørsmål. Det legges til grunn at visse obstetriske komplikasjoner, som 
i seg selv er sjeldne, kan inntreffe uforutsett og kan på kort tid få dramatiske konsekvenser 
(6). Årsaken til at en ikke vil gå ut å anbefale hjemmefødsler er at det er mangel på studier 
som viser samme eller bedre resultater ved hjemmefødsler som ved sykehusfødsler.  
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I anbefalinger fra Socialstyrelsen slås det fast at det ikke foreligger noen plikt til å 
anbefale/sørge for hjemmefødsler (76). Et ”state of the art” dokument fra 2000 påpeker at 
helsepersonell er skyldig i å respektere kvinnens rett til egne valg, forutsatt at hun er 
informert om risiko (77). Stockholms läns landsting anbefaler gjennom sitt medisinske råd at 
fødsler skjer i sykehus, men er klar over at noen kvinner likevel ønsker å føde hjemme (5). 
På Stockholm läns landstings nettinformasjon anbefales kvinner som er interessert i å føde 
hjemme å ta kontakt med Mobile barnmorskor (jordmødre).  
  
Landstinget har utarbeidet et sett med kriterier, og dersom disse oppfylles, kan kvinnen 
planlegge hjemmefødsel. Jordmoren utløser en takst som tilsvarer det fødeinstitusjonene får 
for en normal fødsel. Kravet er blant annet at det er to jordmødre som bistår ved fødselen, at 
retningslinjer for normal fødsel følges, at jordmødrene samarbeider med fødeinstitusjonen 
og at fødselen foregår innenfor en bestemt avstand til sykehus. Det stilles dessuten krav til 
at jordmødrene medbringer nødvendige medikamenter og fosterovervåkningsutstyr. Kvinnen 
må være flergangsfødende, og det er ikke anledning for kvinner med tidligere keisersnitt å 
planlegge hjemmefødsel. Det anbefales at kvinnen har kontakt med jordmor i svangerskapet 
for å få kontinuitet. Dette begrunnes med at kontinuitet er viktig både for kvinnens 
opplevelse og det medisinske utfallet. 

5.4 Planlagte hjemmefødsler i Island 

Island har utviklet retningslinjer for seleksjonskriterier i forhold til valg av fødested. I 2009 
fødte 1,8 % av kvinnene hjemme. Det er en svak økning de siste årene (75). 
Helsedirektoratet på Island har i 2010 utarbeidet faglige minimumskrav til 
privatpraktiserende jordmødre (78). Kravene omfatter journalføring, bruk av medikamenter 
og oppbevaring av disse. Det er redegjort for regelverk, lovkrav og faglige retningslinjer som 
skal følges. Det er ingen krav om at det skal være flere jordmødre som bistår ved fødsel. 
 
Det pågår en debatt om hvorvidt jordmor som en del av sin autonome fagutøvelse skal 
kunne rekvirere medikamenter for å ivareta en faglig forsvarlig praksis ved for eksempel en 
hjemmefødsel.   
 
Trygdekontoret på Island betaler jordmor for 48 - 50 timer for følgende tjenester:  

• 2 timer á 3 ganger ved besøk i hjemmet før fødsel  
• 20 timer til selve fødselen   
• 11 besøk á 2 timer i løpet av maksimalt 10 dager i barselperioden   
• Ved tilkalling av en jordmor til, får vedkommende betalt for 2 timer   

 
Helsedirektoratet på Island oppgir at mellom 10 - 30 % av kvinnene som ønsker 
hjemmefødsel selekteres til fødeinstitusjon på grunn av sykdom i graviditeten eller 
overtidighet. Om lag 20 % av kvinnene overføres til sykehus etter at fødselen er startet på 
grunn av ønske om medikamentell smertelindring.  

5.5 Planlagte hjemmefødsler i Nederland 

Nederland er i en særstilling i Europa når det gjelder omfanget av hjemmefødsler. Antall 
hjemmefødsler har holdt seg stabilt rundt 29 % de siste årene (79). Generelt betraktes 
svangerskap og fødsler som en normal fysiologisk hendelse. På denne bakgrunn skal 
normale svangerskap og fødsler ivaretas i primærhelsetjenesten, primært av jordmødre eller 
kvinnens allmennpraktiserende lege. For gravide med antatt eller påvist risiko er det 
fødselslege ved et sykehus som har ansvar for oppfølgingen (70). Det er en formell enighet 
mellom profesjonene om ansvarsdeling og samarbeid. Verloskundig Vademecum (LOI = List 
of obstetric indications) fungerer som en retningslinje. Denne beskriver helt konkret hvilke 
diagnoser og tilstander som indikerer overflytting til spesialisthelsetjenesten (11). 

 
Helsetjenesten finansieres av obligatoriske private forsikringer.  Forsikringen dekker kun det 
tilbudet kvinnen er selektert til, dersom hun velger omsorg på et spesialisert nivå uten at det 
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er noen medisinsk grunn til det, dekker forsikringen kun delvis utgiftene. En antar at det 
skapes et økonomisk incitament for gravide i lavrisikogruppen til å føde med en jordmor som 
fødselshjelper. Lavrisikokvinner er verken forhåndsbestemt til å føde hjemme eller i sykehus. 
Kvinnen velger selv ambulant fødsel med jordmor i sykehus eller hjemmefødsel. 
Forsikringen dekker fødselen uavhengig av fødested dersom kvinnen føder med jordmor 
som fødselshjelper. 
  
Jordmødrene som jobber i primærhelsetjenesten tilbyr tjenester til friske kvinner med 
normale svangerskap. Det gjennomføres en kontinuerlig risikovurdering i svangerskapet, 
under og etter fødsel, og hvis det oppstår komplikasjoner henvises den gravide til 
spesialisthelsetjenesten for vurdering. Rolledelingen er tydelig mellom leger og jordmødre. 
 
Året 1964 fikk 24,7 % prosent av alle fødende oppfølging og fødsel hos fødselslege. Resten 
ble fulgt opp og fødte med jordmor eller allmennpraktiker, hjemme eller ambulant i sykehus, 
henholdsvis 35,5 % og 39,7 %. I de senere årene er det få allmennleger som deltar. Stadig 
flere kvinner føder nå i sykehus med fødselslege som medisinsk ansvarlig (70). Andelen 
som tas hånd om av spesialisthelsetjenesten var i 1993 45,4 % og i 2002 var den 59,4 %. I 
2006 startet 77, 3 % av gravide oppfølging hos jordmor i primærhelsetjenesten.  

5.6 Planlagte hjemmefødsler i Storbritannia 

I England har man sett en økning i hjemmefødsler de siste årene. Det kan muligens 
forklares ved at hjemmefødsel aktivt støttes av blant annet Royal College of Obstetricians 
and Gyneacologists and Royal College of Midwives (7). 
 
Kvinnesentrert omsorg ble etablert som en nasjonal ideologi, kalt Changing Childbirth 
omkring 1990 (80). Perspektivet er preget av troen på at å føde vanligvis er en normal 
prosess, at kvinnen skal anses som den mest aktive deltageren i prosessen. Det ble 
gjennomført en nasjonal undersøkelse med fokus på hva kvinner ønsket seg og trengte i 
forbindelse med svangerskap og fødsel (81). En komité konkluderte med at kvinner ønsket 
seg; kontinuitet i omsorgen og kontinuitet av omsorgsgiver (jordmor), mulighet til valg av 
fødested og anledning til å velge hvor andre tjenester ble gitt. Dessuten ønsket de seg 
”retten til å ha kontroll over egen kropp i alle faser av svangerskap og fødsel”. 
 
Helsedepartementet i Storbritannia og National Health Services gav støtte til kvinner som 
ønsket å føde hjemme eller i frittstående fødestuer/fødesenter utenfor sykehus. I 2002 
publiserte brukerorganisasjonen The National Childbirth Trust 12 punkter for 
fødselspolitikken. Kvinnenes ønsker kan ha bidratt til å påvirke myndighetene til å fremme 
normal fødsel, sørge for én til én støtte i fødselsprosessen, legge til rette for at fødemiljøet 
er rolig, komfortabelt og avslappende og sørge for at kvinner har mulighet til å føde der de 
ønsker (81). 
 
Andelen hjemmefødsler i perioden 2002 til 2008 økte fra 2 % til 2,5 % i Storbritannia. Totalt 
er det omlag 600 000 fødsler årlig. Skottland hadde den laveste andelen hjemmefødsler i 
2009 med 1,5 %, og Wales den høyeste med 3,8 % (82).  
 
Peckham i Sør-London er hjemmefødselsraten omlag 40 % (81). Den høye andelen kan 
forklares med at kvinnene møter et annet tilbud enn vanlig når det gjelder svangerskaps- og 
fødselsomsorg. Jordmødrene er kjent for kvinnene, de er erfarne jordmødre, de kommer 
hjem til alle ”sine” fødekvinner når fødselen starter og kvinnene trenger ikke å bestemme om 
de vil føde hjemme eller i sykehus før fødselen er godt etablert. Dessuten er det etter hvert 
mange kvinner i nabolaget som har erfart hjemmefødsel som sikker og tilfredsstillende og 
som forteller dette videre (81).  
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Helsemyndighetene i Wales (2002) satte seg et mål om å øke andelen hjemmefødsler til 10 
% fram mot 2007. Wales er foreløpig den eneste regionen i Storbritannia som har et offisielt 
mål om å stimulere til flere hjemmefødsler og fødsel utenfor sykehus. Målet er ikke nådd.  

5.7 Planlagte hjemmefødsler i USA 

I USA har planlagte hjemmefødsler vært et kontroversielt tema i enkelte miljøer siden 
fødslene ble hospitalisert og legene overtok fødselshjelpen (83). Med bakgrunn i frigjørings- 
og protestbevegelser oppsto The Alternative Birth Movement (ABM) (83;84). Bevegelsen 
stilte spørsmål ved måten kvinner ble behandlet på når de skulle føde barn. Kvinnene 
ønsket å ta tilbake kontrollen over fødselen. Jordmødrene som deltok i dette nettverket 
hadde som mål å reformere den medikaliserte fødsel og innføre profesjonell 
jordmorvirksomhet (84).  
 
Den faglige uenigheten når det gjelder hjemmefødsel er stor. The American College of 
Obstetricians and Gynecologists har vedtatt en resolusjon som anbefaler at alle fødsler skal 
finne sted på en fødeinstitusjon/sykehus (85;86). De er i mot en praksis hvor friske kvinner 
kan føde hjemme eller på frittstående fødestuer. På den andre siden støtter American 
College og Nurse Midwives og American Public Health Association en praksis med planlagte 
fødsler for kvinner med lav risiko utenfor sykehus, noe som igjen er støttet av WHO (31;87).  

 
Det fødes over 4 millioner barn i USA hvert år. I 2007 var andelen hjemmefødsler 0,62 % av 
alle fødsler, den høyeste raten siden 1994 (88). Dette er sammenlignbart med andre 
industriland.  Men det er forskjeller mellom de ulike statene, 10 stater har over dobbelt så 
stor andel som gjennomsnittet. Disse er i stor grad utkantstrøk, men det er unntak, som 
Lancaster Country. I dette området lever Amish-folket, et bondesamfunn som begrenser 
bruk av moderne teknologi, og som baserer samfunnet sitt på at gruppen selv hjelper 
hverandre (89). Hos Amish-folket er hjemmefødselandelen 13,8 %.  
 
Fødselshjelpere som bistår ved hjemmefødsel i USA er kiropraktikere, naturopater, 
allmennpraktiserende leger, sykepleiere, assistenter og jordmødre (59;90). Jordmorgruppen 
består av tre kategorier jordmødre med ulik utdanning. Hvem som egentlig tar i mot barnet 
kan av og til være vanskelig å vite. Noen ganger er det barnefaren som signerer 
dokumentene for å beskytte en illegal fødselshjelper, for eksempel en sykepleier-jordmor 
(90). Dette skjer i stater hvor jordmorvirksomhet er ulovlig. Når det gjelder fødsel i sykehus 
er det ikke nødvendigvis jordmødre som er involvert. Det er vanlig at leger tar imot barna 
som fødes. 

 
Før 2006 har det ikke vært mulig å skille planlagte fra uplanlagte hjemmefødsler i statistikk 
fra USA. Slike data er tilgjengelig for 19 stater fra 2006. I disse statene er det til sammen 2.1 
millioner fødsler som omfatter 49 % av alle fødsler i USA. Tallene er ikke representative for 
hele landet på grunn av ulikheter mellom statene (91). Til sammen ble 17 % av 
hjemmefødslene i disse statene, rapportert som uplanlagt og 83 % av hjemmefødslene var 
planlagt. For fødsler som ble ivaretatt av jordmor var nesten alle planlagt, mens av de som 
fødte med lege hjemme var bare 31 % planlagt (90). 
 
I gruppene planlagt og ikke planlagte hjemmefødsler var det en overvekt av hvite non-
hispanic, eldre, flergangsfødende, urbefolkning, kvinner som lever i mindre byer og ikke-
røkere (59). For kvinner som fødte hjemme var det mer vanlig å ikke hatt 
svangerskapskontroll enn de som fødte i sykehus. Utdanningsnivået var sammenlignbart 
med kvinner som fødte i sykehus.  

5.8 Planlagte hjemmefødsler i Canada 

Canada har 34 millioner innbyggere og består av ti provinser, hvorav den største provinsen 
er Ontario, med over 13 millioner innbyggere og omlag 140.00 fødsler pr år (2009-10). Den 
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nest største er British Columbia, med 4,4 millioner innbyggere og et fødselstall på ca 44,500 
(2009-10). Befolkningen består av mange ulike etniske grupper.  
 
Utviklingen av både hjemmefødselstilbudet og jordmorprofesjonen har en tett tilknytning til 
hverandre i Canada. Veien, fra et system med tradisjonelle jordmødre, via forbud mot 
jordmorvirksomhet til at jordmødre nå har 4-årig høyere utdanning og en aksept for planlagte 
hjemmefødsler som et alternativ til sykehusfødsel, har vært lang. (92;93). På 1970 tallet 
startet jordmødre en bevegelse med nær tilknytning til kvinnebevegelsen. Målet var å 
fremme et lavteknologisk, kvinnesenteret alternativ til obstetrisk fødselshjelp. Fødsel ble av 
kvinnebevegelsen sett på som en naturlig hendelse i livet og en ønsket å gjenskape 
samfunnets tro på at kvinner var kompetente til å føde og at jordmødre var kompetente 
fødselshjelpere. Bevegelsen ønsket også å få tilbake hjemmet som fødested (93). Arbeidet 
for å legalisere jordmorvirksomheten tok 20-30 år. I British Columbia skjedde det i 1991 og i 
Ontario i 1994.  
 
I dag er jordmorvirksomhet en integrert del av det offentlige helsevesenet i de fleste av 
provinsene og finansieres av det offentlige. Kvinner kan selv velge jordmor eller lege uten at 
det er forbundet med kostnader (93). Friske kvinner velger mellom å føde hjemme eller i 
sykehus. Jordmødrene arbeider selvstendig som en del av det offentlige tilbudet, og følger 
kvinnene gjennom svangerskap, fødsel og barseltid utenfor sykehus. Jordmødre har avtale 
med et eller flere sykehus, hvor de også kan bistå ”sine” kvinner i fødsel. I Ontario bygger 
jordmorvirksomheten på tre prinsipper; kontinuitet, informert valg og valgmulighet angående 
fødested, inkludert hjemmefødsel (93). Registrerte jordmødre har egen forsikring. I mange 
regioner er det to jordmødre til stede ved fødselen enten den foregår hjemme eller i sykehus 
(94). Ni av ti provinser har jordmorforeninger som godkjenner/registrerer jordmødre i sitt 
område og regulerer faglige standarder, som etiske retningslinjer og seleksjonskriterier for 
fødsel utenfor sykehus/hjemmefødsel (94). Seleksjonskriteriene varierer og mange 
jordmødre forholder seg til kriteriene som gjelder ved sykehuset de sogner til og ikke de som 
er utarbeidet av jordmorforeningen (95). 
 
The Society of Obstericians and Gynaecologists i Canada ønsker forskning som fokuserer 
på sikkerhet for fødende, men har ikke tatt bestemt stilling til hjemmefødsler (94). 
Gynekologene støtter en desentralisert fødselsomsorg (96).  
 
Det er mangel på jordmødre i Canada og etterspørselen er større enn tilbudet. Det er 
rapportert at i perioden 2003-2006 fødte 6,6 % av kvinnene i Ontario med jordmødre (95). 
Det utgjorde ca 8.600 pr. år, av disse var 25 % hjemmefødsler. Totalt fødte 1,6 % av 
kvinnene sine barn hjemme. Nær 80 % av de som planla å føde hjemme mellom 2003 og 
2006, fødte faktisk hjemme. En studie fra 2009 viser samme tendens (94). Overflyttingsraten 
fra hjemmet til sykehus i disse studiene er på omlag 20 %. 
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6  U t fa l l  e t te r  p lan lag te  h jemmeføds le r   

Ulike studier bruker ulik terminologi for benevningen planlagt hjemmefødsel. Begrepsbruken 
og definisjonene mangler konsistens og det skaper en forvirring når ulike studier skal 
vurderes og tolkes. Noen studier definerer planlagt hjemmefødsel som ønsket hjemmefødsel 
”booked” ved første svangerskapskontroll. Andre studier definerer planlagt hjemmefødsel 
som ønsket hjemmefødsel valgt på et hvilket som helst tidspunkt i svangerskapet, mens 
andre studier definerer planlagt hjemmefødsel som fødsel som er planlagt hjemme på det 
tidspunkt fødselen starter, uansett hvor kvinnen faktisk føder. Dette kalles behandlings- 
intensjonsprinsippet eller ”attempted/ intended” hjemmefødsel (9).  
 
De fleste studier som evaluerer planlagte hjemmefødsler har kontrollgrupper av 
lavrisikofødende som fødte i sykehus eller planla sykehusfødsel. Noen studier inkluderer 
kvinner i hjemmefødselsgruppen som har ønsket hjemmefødsel tidlig eller i løpet 
svangerskapet, men som siden er selektert til sykehus. For at analysene skal bli korrekte er 
det viktig å vite hvilke kvinner som er inkludert i hjemmefødselsgruppen. Det er også viktig å 
vite om resultatene for kvinner som har planlagt og er selektert til hjemmefødsel på 
fødselstidspunktet, men som overflyttes til sykehus blir behandlet i hjemmefødselsgruppen 
eller om de er ekskludert fra studien eller om de behandles som egen gruppe.   
 
”Actual place of birth” eller faktisk fødested er det stedet der fødselen faktisk foregikk 
uavhengig om den var planlagt; (booked, intended eller attempted) eller uplanlagt. 
 
Lavrisikofødende defineres vanligvis i studiene som kvinner uten tidligere keisersnitt eller 
operasjoner i livmoren, uten alvorlige og kroniske sykdommer i svangerskapet og hvor det 
ikke oppstår svangerskapskomplikasjoner. Fødselen skal starte spontant mellom 
svangerskapsuke 37 og 42 og med ett foster i hodepresentasjon. Intrauterin fosterdød før 
fødselens start ekskluderes vanligvis fra studiene. De fleste studier som evaluerer planlagte 
hjemmefødsler har kontrollgrupper av lavrisikofødende som fødte i sykehus eller planla 
sykehusfødsel.  

6.1 Resultater fra tidligere internasjonal forskning 

Det er oppdatert en systematisk oversikt om resultater etter planlagte hjemmefødsler (12) 
[Nivå 2 b]. Inkluderte studier er presentert i vedlegg i kapittel 12.1 A. Oversikten hadde 
opprinnelig inkludert tre studier med kontrollgruppe, oppdateringen inkluderte ytterlige fire 
studier som ble funnet og som oppfylte inklusjonskriteriene. Tre av studiene er fra Canada, 
en fra USA og Canada, to fra Nederland og en fra Sverige. I noen provinser i Canada og i 
hele Nederland er det tverrfaglig enighet om kriterier for seleksjon til hjemmefødsler, og 
disse kriteriene følges. I to av de inkluderte studiene, en med data fra USA og Canada og en 
fra Sverige, fødte omkring 8-10 % av kvinnene før uke 37 eller etter uke 42 (55;97).  I noen 
tilfeller ble tvillinger født hjemme, det er uklart og mangler opplysninger om det dreide seg 
om uoppdagete tvillinger. Studier som inkluderer kvinner som har ønsket hjemmefødsel, 
men er selektert til sykehus i løpet av svangerskapet i hjemmefødselsgruppen, såkalt 
”booked home birth”, er ikke tatt med i oversikten som det refereres til her. Studiene er fra 
vestlige land som Norge kan sammenlikne seg med. 

6.1.1 Maternelle utfall – resultater for kvinnen 

Ingen av studiene rapporterte maternelle dødsfall. En studie rapporterte tilfredshet hos de 
hjemmefødende, 97 % av kvinnene var svært fornøyd med fødselsopplevelsen (97). 
Risikoen for at fødselen ender med keisersnitt var signifikant lavere hos kvinner som planla 
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hjemmefødsel i fem av studiene (55;56;94;95;97), En nederlandsk studie fant ingen 
forskjeller, og en studie rapporterte ikke keisersnitt (57;98). Fire av studiene fant signifikant 
færre operative vaginale forløsninger blant kvinner som planla hjemmefødsel (55;94;95;97), 
en studie fant ingen forskjeller (98), mens to ikke rapporterte dette utfallet (57;99). Studiene 
som rapporterte perinealrifter grad 3 og 4 fant også signifikant færre blant kvinnene som 
planla hjemmefødsel (56;57). Det ble også utført færre episiotomier på kvinnene som planla 
hjemmefødsel (55;56;94;95). To av studiene fant at de hjemmefødende hadde sjeldnere 
etterbyrdsblødning enn lavrisikokvinner som planla sykehusfødsel (56;95). 
 
En annen systematisk oversikt og metaanalyse av 12 studier som sammenlikner utfall etter 
planlagte hjemmefødsler (N= 342 056) med en kontrollgruppe av sykehusfødsler 
(N=207 551) kan vise til samme resultater (100) [Nivå 2 a/b] når det gjelder operative 
forløsninger og komplikasjoner i fødselsforløpet som er beskrevet tidligere i dette kapittelet. 
Forfatterne av oversikten har ikke skilt på ”booked” og ”attempted/intended” hjemmefødsel. 

6.1.2 Neonatale utfall – resultater for barnet 

Perinatal og neonatal dødelighet er generelt lav når den fødende er vurdert å ha lav risiko. 
Det er derfor behov for store studier for å kunne finne eventuelle forskjeller mellom kvinner 
som planlegger hjemmefødsel og de som planlegger sykehusfødsel. I Norge var perinatal 
dødelighetsrate (PMR) hos lavrisikofødende 0,5/1000 og neonatal dødelighetsrate (NMR) er 
0,6/1000 i en oversikt fra Medisinsk fødselsregister (101).  

 
Den eneste enkeltstudien som er stor nok til å vurder dødelighet, er en nederlandsk studie 
som inkluderer over en halv million kvinner (57). De fant ingen forskjeller i perinatal 
dødelighet eller sykelighet. Alle de andre studiene er for små til å vurdere om det var 
forskjell i dødelighet blant hjemmefødende og sykehusfødende. De seks andre inkluderte 
studiene rapporterer PMR og/eller NMR, men studiene er for små til å kunne vurdere om det 
er forskjeller mellom de som planlegger hjemmefødsel og de som planlegger sykehusfødsel. 

 
En systematisk oversikt og metaanalyse med 12 inkluderte studier sammenlikner utfall etter 
hjemmefødsler (N= 342 056) med sykehusfødsler (N=207 551). Denne oversikten viser til 
andre resultater (100) [Nivå 2 a/b] når det gjelder neonatal død. En subgruppeanalyse som 
inkluderte seks av de 12 studiene viste at for barn uten misdannelser var det tre ganger 
høyere risiko for neonatal død dersom fødselen var planlagt hjemme. 23 av 15 633 barn 
hvor fødselen var planlagt hjemme og 14 av 31 999 barn hvor fødselen var planlagt i 
sykehus, døde i neonatalperioden (OR 2,87, 95 %, KI 1,32-6,25). Studien har fått kritikk fra 
flere hold (102-104). Kritikken går blant annet ut på at metoden for inkludering av studier til 
den systematiske oversikten ikke er godt nok beskrevet. Manglende innhenting av ekstra 
opplysninger fra inkluderte studier er påpekt og det er inkludert en studie hvor det ikke var 
skilt mellom planlagte og ikke planlagte hjemmefødsler (105). Studier hvor risikofødende ble 
selektert til hjemmefødsel var inkludert (55;106). Data ble ekskludert fra den nederlandske 
studien som omfatter over 300 000 hjemmefødsler. Denne studien rapporterer ikke 
forskjeller i perinatal dødelighet eller sykelighet (57). 
 
En gruppe i Storbritannia er i gang med en ny systematisk oversikt (Mary Newburn, 
personlig meddelelse okt 2010). Resultatene og fortsettelsen av diskusjonen bør følges.  

6.2 Nasjonale resultater 

En norsk studie i manus undersøker fødselsutfall for kvinner som har planlagt, og er 
selektert av jordmor til hjemmefødsel ved fødselens start (14) [Nivå 2 a/b]. Hjemmefødende 
(N=1631) sammenliknes med en kontrollgruppe lavrisikofødende (N=16 310) som føder i 
sykehus. Opplysninger om kontrollgruppen er hentet fra Medisinsk fødselsregister (39).  
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Analysene ble gjort etter behandlingsintensjonsprinsippet (intended/attempted place of 
birth), det vil si at resultatene for kvinner med planlagt hjemmefødsel inkludert der fødselen 
faktisk skjedde, hjemme eller ble flyttet til sykehus i fødselsforløpet og hvor fødselen fant 
sted i sykehus. I analysene ble det justert for potensielle konfunderende faktorer.  
 
Det ble ikke funnet signifikante forskjeller i andelen keisersnitt mellom de to gruppene. Det 
var færre operative vaginale forløsninger, perinealrifter grad 3 og 4, episiotomier og 
blødninger >500 ml blant de som hadde planlagt hjemmefødsel. Forskjellene var mest uttalt 
hos de flergangsfødende.  
 
Av de førstegangsfødende som hadde planlagt å føde hjemme da fødselen startet, ble 27 % 
overflyttet til sykehus i fødselsforløpet og fødte der, mens 4 % ble overflyttet etter fødselen. 
4 % av de flergangsfødende ble overflyttet før fødselen og 2 % etter fødselen. Den vanligste 
årsaken til overflytting var langvarig fødsel, det gjelder 70 % av alle overflyttingene. Andre 
årsaker til overflytting var at kvinnen hadde behov for medikamentell smertelindring, avgang 
av misfarget fostervann, at det ble oppdaget seteleie eller avvikende hodeleie og at jordmor 
var nødt til å møte på jobb på sykehuset. Årsaker til overflyttinger etter fødselen var blødning 
hos mor, rift som skulle behandles av lege, medfødte misdannelser og 
respirasjonsproblemer hos den nyfødte. 

6.3 Vurdering 

Resultatene av planlagte hjemmefødsler er påvirket av vilkår som varierer fra land til land, 
det vises til kapittel 5 som beskriver praksis vedrørende planlagte hjemmefødsler. 
Omstendigheter, seleksjon, oppdatert statistikk, definisjoner og praksis vedrørende planlagte 
hjemmefødsler kan påvirke utfall og gjøre det vanskelig å sammenligne resultatene fra land 
til land.  
 
Ulike seleksjonskriterier eller mangel på kriterier kan medføre at det for eksempel 
forekommer fødsler av for tidlig fødte, seteleier, flerlinger ved hjemmefødsler i enkelte land. 
Kvinner med en antatt fare for komplikasjoner på grunn egen helse eller komplikasjoner ved 
tidligere fødsler gjennomfører planlagte hjemmefødsler i enkelte land (100). 
 
Når det gjelder utdanning og praksis forekommer det store variasjoner fra land til land. 
Fødselshjelperen kan i noen land ha en annen utdanning og kompetanse enn det som er 
vanlig i Norge. Leger som fødselshjelpere også ved hjemmefødsel kan være mer vanlig. 
Andre personer og grupper kan være involvert, ikke nødvendigvis bare helsepersonell og i 
noen land er det en viss andel som planlegger å føde hjemme uten kvalifisert hjelp (jf 
kapittel 5.7). 
 
Andre forhold som gjør en sammenstilling mellom Norge og andre land komplisert er 
særtrekk ved befolkingen, det gjelder både demografiske og sosiokulturelle forhold. Sosial 
ulikhet har stor betydning for befolkningens helse og påvirker risiko for sykdom, dødelighet 
og levealder. Utvalget i studiene varier og det skilles ikke alltid mellom planlagte 
hjemmefødsler og fødslene som ikke var planlagt og som faktisk skjedde hjemme allikevel. 
Det betyr at kvinner som ikke er selektert og vurdert for en hjemmefødsel føder hjemme. I 
denne gruppen kan det være kvinner med risikosvangerskap som under vanlige 
omstendigheter ville født i sykehus i hvert fall i Norge. 

6.4 Forekomst av akutte tilstander i forbindelse med fødsel 

Akutte tilstander som kan true liv og helse forekommer sjelden hos kvinner med lav risiko 
som har vært fulgt opp i svangerskapet og som er selektert til hjemmefødsel eller fødsel på 
lavrisikoenhet. I ulike studier er det rapportert at mellom 1,2 og 4,9 % av de som planlegger 
hjemmefødsel, har unormalt stor blødning etter fødselen. Etterbyrdsblødning defineres ulikt 
på tvers av studiene, og tallene inkluderer også de som blir overflyttet sykehus i løpet av 
svangerskapet eller fødselen (12;94;100). Norske data fant at blant kvinner som planla 
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hjemmefødsel og som faktisk fødte hjemme, hadde 2 % etterbyrdsblødning mellom 500 og 
1500 ml, mens 0,1 % blødde over 1000 ml (14).. 
 
I en generell populasjon har skulderdystoci en forekomst på 0,15 % - 2,1 % (107). 
Uterusinversjon forekommer ved 5,0/10 000 fødsler i utenlandske studier (108). Denne 
komplikasjonen er svært sjelden i Norge, men gode tall mangler her. Navlesnorsframfall 
forekommer ved 1,9/1000 fødsler, det vil si omkring 110 tilfeller årlig i Norge (109). 
 
Internasjonale studier viser at 3-5 % av alle nyfødte vil trenge gjenopplivingstiltak (110). En 
norsk studie har vist at 7 per 1000 av alle fullbårne uten spesielle risikofaktorer har 
apgarskår 0–3 etter 1 minutt og vil antakelig ha behov for blant annet overtrykksventilering. 
Etter 5 minutter vil omkring 1 per 1000 fortsatt ha apgarskår 0–3 og antakelig trenge 
langvarig resuscitering (111). Kun 1/5000 barn født ved eller nær termin barn trenger 
intubering (110). Norske data fant at av nesten 1500 kvinner som planla hjemmefødsel og 
faktisk fødte hjemme, hadde to barn (1,3/1000) apgarskår under 7 etter fem min. Åtte barn 
ble ventilert (0,5 %), ingen trengte intubering (14). 
 
En studie fra Hong Kong fant at 21 % av alle seteleier ble oppdaget etter fødselsstart (112). 
Norske data fant at blant vel 1600 kvinner som planla hjemmefødsel i perioden 1990-2007, 
var det 12 (0,7 %) tilfeller av uoppdaget setepresentasjon. 
 
Norske data fant at andelen vakumforløste kvinner som planla å føde på en fødestue var syv 
(0,7 %) av i alt 999. Tre av kvinnene hadde foster med uoppdaget seteleie (0,2 %) (44). 
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7  Se leks jon  t i l  h j emmefødse l   

Hensikten med et differensiert fødetilbud er å tilby et variert fødetilbud basert på kvinnens 
egne ønsker og en risikovurdering etter gitte kriterier. Målet er et trygt, sikkert, forutsigbart 
og tilfredsstillende forløp for kvinnen og barnet. Nivåinndelingen av fødeinstitusjonene i 
Norge omfatter kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue (1;4) Hjemmefødsel er ikke inkludert 
som et alternativ. Å føde hjemme er et aktivt valg som kvinnen og hennes partner tar en 
gang i løpet av svangerskapet og senest når fødselen starter. Arbeidsgruppen anser at 
kriterier for hjemmefødsel bør være lik for fødsel på fødestuer i Norge. Vurderingene i 
forhold til fødested foretas av jordmor/lege gjennom svangerskap, fødsel og i barseltid i 
samarbeid med kvinnen. 

7.1 Kvinner med lav risiko – differensiert fødetilbud 

En retningslinje fra Storbritannia har beregnet forekomst av de vanligste utfallene i 
forbindelse med fødsel sett i sammenheng med aktuelle kategorier fødested (9). 
Observasjonsstudier ligger til grunn for utredningen. Det er redegjort for inkluderte og 
ekskluderte studier. Retningslinjen omfatter også faglige kvalitetskrav som krav til tverrfaglig 
samarbeid, tydelige pasientforløp, rotasjon og hospitering av fagpersoner, rådgivere, 
risikovurderinger, statistikk, registre og arbeid med pasientsikkerhet.  

 
Kategoriseringen av fødesteder og det differensierte fødetilbudet i Storbritannia er ikke 
sammenfallende med den tredelte nivåinndelingen i Norge. Det betyr at det er vanskelig å 
sammenligne utfall og resultater av fødselshjelpen på de ulike nivåene. Vi mangler en bred 
og systematisk tilnærming basert på nytte- kostnader utarbeidet for norske forhold. 
Seleksjonsprinsippene er tilnærmet like, det anbefales tydelig at kvinner med kjent risiko i 
svangerskapet bør henvises til et behandlingsnivå med tilstrekkelig kompetanse og mulighet 
for nødvendige intervensjoner. 

 
På bakgrunn av gjennomgangen av retningslinjene fra Storbritannia er det valgt å støtte seg 
til anbefalingene og vurderingene som er gjort når det gjelder hvor friske kvinner uten kjent 
risiko kan føde (9). Arbeidsgruppen mener at de er i overensstemmelse med god klinisk 
praksis og erfaringer og anbefalingene fra WHO. Arbeidsgruppen mener også at 
anbefalingene er i overensstemmelse med Kvalitetskrav til fødselsomsorgen (1).  

 
Anbefaling 
Friske gravide med et normalt svangerskap og som er vurdert til å ha lav risiko for 
komplikasjoner i forbindelse med fødselen bør ha mulighet til å planlegge å føde enten 
hjemme, på fødestue, fødeavdeling eller kvinneklinikk. Hjemmefødsel bør regnes som en 
del av det differensierte fødetilbudet. Informasjonen om mulighet for en planlagt 
hjemmefødsel og fødsel på fødestue/normalenhet gis til alle friske kvinner med normale 
svangerskap. [D]  

 
Gravide kvinner bør få følgende informasjon så tidlig som mulig i svangerskapet [D] 

• Fødsler i Norge er trygt både for kvinnen og for barnet 
• Om fødetilbudet og valgmuligheter der kvinnen bor 
• Vanlige rutiner i forhold til en planlagt og forventet normal fødsel i sykehus, ved en 

normalfødselsenhet, frittstående fødestue og ved hjemmefødsel der dette er aktuelt 
• Det å velge å føde hjemme kan medføre en større sannsynlighet for en normal 

fødsel uten inngrep og en positiv fødselsopplevelse 
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• At dersom det skjer visse uventede komplikasjoner under en hjemmefødsel, kan 
utfallet for mor og/eller barn bli dårligere enn i sykehus. På grunn av avstander og 
begrensede muligheter til behandling i hjemmet 

• At det fremdeles mangler forskning av god kvalitet som sikkert kan si noe om risiko 
for kvinnen og barnet i forhold til planlagt fødested 

• At en sykdom, komplisert svangerskap eller tidligere komplisert fødsel og tidligere 
keisersnitt kan gi risiko for komplikasjoner ved neste fødsel. Kvinner som er i denne 
kategorien anbefales fødsel på en fødeinstitusjon som kan håndtere eventuelle 
komplikasjoner 

7.2 Gravide som kan støttes i å planlegge å føde hjemme 

Arbeidsgruppen mener at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for at friske kvinner med 
et normalt svangerskap og som ønsker det kan planlegge å føde hjemme med støtte av en 
kompetent jordmor som har erfaring med hjemmefødsel. Dette er i tråd med WHO sine 
anbefalinger (31). Kvinnen bør oppleve det som trygt for seg og barnet, det forutsetter at hun 
har fått tilstrekkelig informasjon. Det er også under forutsetning av at jordmoren gjør en 
vurdering av mulig risiko underveis i svangerskapet og ved fødselens start i tråd med 
seleksjonskriteriene og at kriteriene for overflytting under fødsel, slik de er for fødsel på 
fødestue følges (1;40). 

 
God seleksjon i svangerskapet og underveis i fødselen gir liten risiko for komplikasjoner, 
men akutte hendelser kan skje uansett hvor nøyaktig en selekterer (113). Det er en 
potensiell risiko å føde, både i sykehus og hjemme. For friske kvinner med normale 
svangerskap er risikoen for komplikasjoner liten, men det er en risiko. Dette skal ikke 
underslås i kommunikasjonen. Viser til kapittel 6.4 med omtale av forekomst av akutte 
tilstander. For noen kvinner kan det være spesielle grunner til å ønske å føde hjemme. Det 
kan representere en spesiell trygghet og stabilitet. 

 
Anbefaling  

Følgende kvinner kan støttes i ønske om å planlegge hjemmefødsel [D] 
• Kvinnen er en frisk første- eller flergangsfødende  
• Kvinnen har hatt et normalt svangerskap 
• Kvinnen bærer et foster i hodeleie 
• Det er ikke påvist sykdommer som kan medføre komplikasjoner eller risiko for 

kvinnen eller barnet 
• Tidligere normale svangerskap og fødsler 
• En evt. partner støtter kvinnen i hennes ønske om hjemmefødsel 
 

Følgende kvinner kan selekteres til hjemmefødsel ved fødselsstart [D] 
• Fødselen starter spontant til termin (Termin etter ultralyd eller Naegel) (eller mellom 

svangerskapsuke 36 (fullgått) og overtid beregnet etter gjeldende 
veileder/retningslinjer for overtid 

• Det er vurdert lav risiko for komplikasjoner for mor og barn i forbindelse med 
fødselen og barseltiden når fødselen starter  

• Kvinnen ønsker å føde hjemme 
• Kvinnen har en avtale med kompetent jordmor/lege som skal bistå ved fødselen 

 

7.3 Gravide som anbefales å føde i sykehus 

Kvinner med følgende tilstander anbefales å føde i sykehus med relevant beredskap 
(1;40;41): 
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Forhold hos kvinnen 
• Medisinske sykdommer  
• Tidligere fødselskomplikasjoner 
• Infeksjoner  

o HIV 
o Hepatitt 
o Gruppe B streptokokker (GBS) påvist i urin i svangerskapet 

• Betydelig overvekt – fedme 
• Kjent eller misstanke om rusmisbruk 
• Uspesifikke psykiske eller psykososiale forhold 
• Rusmisbruk 
• Tenåringsgravide 

 
Forhold ved det aktuelle svangerskapet 

• Flerlingesvangerskap 
• Preeklampsi 
• Svangerskapsdiabetes 
• Vekstretardasjon 
• Prematur fødsel (fødsel før 36 svangerskapsuke) 
• Overtidig svangerskap   
• Avvikende presentasjon/leie som setepresentasjon, tverrleie 
• Fødsel som må induseres 

 
Forhold som gjelder det nyfødte barnet 

• Behov for medisinsk behandling/barnelege etter fødselen 
 

Relative kriterier 
Enkelte av de kriterier som er nevnt ovenfor kan vurderes individuelt i forhold til fødested og 
avklares i samråd med spesialisthelsetjenesten og i forståelse med kvinnen.  
 
Jordmoren kan anbefale en kvinne å føde i sykehus på bakgrunn av en helhetsvurdering, 
uten nødvendigvis å vise til nevnte kriterier.  

 
Andregangsfødende der første barn ble født ved keisersnitt bør anbefales å føde i sykehus. 
Hvis en kvinne som har hatt ett tidligere keisersnitt ønsker hjemmefødsel og har hatt en eller 
flere vaginale fødsler etterpå, og det ikke er trolig at indikasjon for keisersnittet også vil være 
tilstede i den aktuelle fødsel, kan hjemmefødsel aksepteres etter en individuell vurdering.  
 
Ved vurdering av overtid henvises det til anbefalinger fra Helsedirektoratet (114).  

 
Anbefaling 
Kvinner med tilstander nevnt i kapittel 7.3 bør anbefales å føde i sykehus med relevant 
beredskap. [D] 
 
Der det er usikkerhet om kvinnen kan selekteres til hjemmefødsel i forhold til kriteriene bør 
jordmor konferere med den fødeinstitusjonen hvor kvinnen har fødeplass, eventuelt henvise 
henne til en vurdering. Dette bør nedfelles i et journalnotat. Det bør framgå av kvinnens 
journal hva som er den gravides mening, fødeinstitusjonens mening og hva jordmor mener 
og hvilken konklusjon man trekker av dette, samt hvilket råd som gis til kvinnen. Dersom 
jordmoren føler seg presset til å akseptere forhold utover det som anbefales i 
seleksjonskkriteriene bør hun søke råd hos den fødeavdelingen kvinnen sogner til. 
Kommunikasjonen med kvinnen bør være tydelig både muntlig og skriftlig. [D] 
 
Når det gjelder kvinner som har planlagt hjemmefødsel, men har overtidig svangerskap skal 
jordmoren henvise kvinnen til den fødeavdeling/poliklinikk hvor kvinnen har fødeplass. 
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Beslutning om induksjon og tiltak gjøres i tråd med faglige anbefalinger og i samråd med 
jordmor og kvinnen. [D] 

7.4 Indikasjoner for overflytting til sykehus 

Etter at fødselen er startet hjemme, kan det oppstå forhold som gjør at overflytting til 
sykehus vurderes som det beste. I de fleste tilfellene er ikke overflyttingen noe som haster 
øyeblikkelig, det er vanligvis tid til å planlegge overflyttingen (44). 
 
En norsk studie viser at av de førstegangsfødende som startet fødselen hjemme, ble 27 % 
overflyttet til sykehus i fødselsforløpet, mens 4 % ble overflyttet etter fødselen (12). Av 
flergangsfødende var det 4 % som ble overflyttet før fødselen og 2 % etter fødselen. Den 
vanligste årsaken til overflytting var langsom framgang i fødselen og omfatter 70 % av alle 
overflyttingene. Andre årsaker til overflytting var behov for medikamentell smertelindring, 
misfarget fostervann, at det ble oppdaget seteleie eller avvikende hodeleie og at jordmor var 
nødt til å møte på jobb på sykehuset. Årsaker til overflyttinger etter fødselen var blødning 
hos mor, rift som skulle sutureres av lege, medfødte misdannelser og respirasjonsproblemer 
hos den nyfødte. 
 
Gruppen som har utarbeidet retningslinjer for hjemmefødsel har vurdert at det er 
hensiktsmessig å bruke samme kriterier som gjelder for fødestuer når det gjelder 
overflytting. 
 
Indikasjoner for overflytting til sykehus før barnet er født 

• Fostervannsavgang i > 24 timer uten etablerte rier 
• Avvikende leie/presentasjon av foster 
• Misfarget fostervann tidlig i fødselsforløpet 
• Rikelig/unormal blødning 
• Truende føtal asfyksi eller annen usikkerhet vedrørende fosterhjertelyden 
• Behov for medikamentell smertelindring 
• Protrahert fødsel i åpnings- eller utdrivingsfasen  
• Mistanke om infeksjon 

 
Indikasjoner for overflytting til sykehus etter fødselen – hos kvinnen 

• Stor etterbyrdsblødning, atoni eller blødning fra rifter 
• Fastsittende placenta (uten/med blødning) 
• Sfinkterruptur grad III og IV, dype vaginal-/perinealrifter og cervixruptur 
• Andre indikasjoner 

 
Indikasjoner for overflytting til sykehus - hos nyfødt 

• Mistenkt sykdom  
• Respirasjonsproblemer 
• Misdannelser, skade eller fraktur 
• Gulsott 
• Andre indikasjoner 

 
Anbefaling 
Kvinner og nyfødte med tilstander som er nevnt i kapittel 7.4 bør overføres til den 
fødeinstitusjonen hvor kvinnen har fødeplass, eller annet avtalt fødested med tilpasset 
kompetanse og beredskap. [D] 
 
Jordmor bør følge med til fødeavdelingen ved hasteoverflytting og øyeblikkelig-hjelp 
situasjoner for å sørge for en sikker transport. Jordmor har ansvar for å gi rapport om 
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fødselsforløpet og overlevere oppdatert fødejournal og bidra til at kvinnen og barnet får 
raskest mulig hjelp i sykehuset. God kommunikasjon og gjensidig respekt mellom jordmødre 
og personell på fødeinstitusjonene og i kommunehelsetjenesten er livsviktig med tanke på 
sikkerheten når en kvinne i fødsel eller det nyfødte barnet vurderes overført eller må 
overføres til fødeinstitusjon for tiltak, oppfølging eller medisinsk hjelp. [D] 
 
Samarbeidsavtaler mellom spesialisthelsetjenesten, kommunen og jordmor bør etableres. 
Avtalene bør inneholde beskrivelse av gjensidig ansvar og hvem som gjør hva, med 
beskrivelse av møteplasser og informasjonsflyt. Avtalene bør beskrive rutiner for overflytting 
av kvinnen og eller barn, der det ikke haster og hasteoverflytting der det er behov for 
øyeblikkelig hjelp. Avtalen bør også omfatte hvor og til hvem jordmoren skal henvende seg/ 
kontakt med AMK og rekvirering av transport. Avtalen bør også omfatte overføring av 
journalopplysninger og hvordan kontinuiteten i omsorg og behandling best kan 
opprettholdes. Det bør være mulig for jordmoren å bistå ved fødsel på fødeinstitusjonen 
dersom det er ønskelig. [D] 

 
Dersom det av ulike årsaker ikke er mulig eller nødvendig å overflytte kvinnen eller barnet til 
sykehus, skal det være mulig å få råd og veiledning av en kompetent person over telefon. 
[D] 
 
Overflytting i forbindelse med fødsel bør registreres i Medisinsk fødselsregister. Det bør 
også registreres årsak til overflytting. Definisjonen av hjemmefødsel i registeret bør være 
entydig (planlagt eller uplanlagt hjemmefødsel) [D] 
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8  Norma l  fødse l  

Verdens helseorganisasjon har følgende definisjon på hva som kan regnes som en normal 
fødsel: “Vi definerer spontan fødsel som: spontan i sin start, lavrisiko ved start og fortsatt 
lavrisiko til etter barnets fødsel. Barnet fødes spontant i bakhodeinnstilling mellom 37 og 42 
fullgåtte svangerskapsuker. Etter fødselen er både morens og barnets tilstand gode” (115). 
 
En lærebok har en mer presisert definisjon: “Normal fødsel starter og avsluttes spontant, 
etter fullgått svangerskap, uten instrumenter, med ett levende barn i hode- eller 
issepresentasjon, etter en varighet på under 20 timer for førstegangsfødende og under 15 
timer for annen - og flergangsfødende. Etterbyrden skal fødes hel, uten inngrep, og 
blødningsmengden hos mor etter fødselen skal ikke overstige 500 ml (116).  
 
Det er faglig enighet om at induserte fødsler og operative forløsninger ikke regnes som 
normale, men det finnes ikke klare definisjoner for om andre mindre intervensjoner i 
fødselsforløpet regnes som ”normale”.  

 
Generelt er det behov for mer kunnskap og bevissthet om hvordan normale fødselsforløp 
kan ivaretas uten unødige inngrep. Jordmødre og kvinner som har erfaring med 
hjemmefødsler kan bidra med mer kunnskap om hvordan den normale fysiologiske 
prosessen støttes og fremmes i kvinnes eget hjem. Kunnskap om effekter av ulike tiltak i en 
hjemmefødselssituasjon er begrenset. Kunnskapen er vanligvis fra fødeinstitusjoner, det 
betyr at studiene det refereres til vanligvis er utført i sykehus.  

8.1 Støtte av fast eller kjent person under fødselen  

Studier har vurdert effekten av kontinuerlig tilstedeværelse av en støtteperson under 
fødselen. Det foreligger ikke en entydig definisjon av begrepet kontinuerlig tilstedeværelse. 
Det kan omfatte både reell kontinuerlig tilstedeværelse eller tilstedeværelse ledsaget av små 
pauser. Spørsmålet som er stilt er hvorvidt personlig støtte/tilstedeværelse under fødsel 
medfører et bedre utfall/resultater.  
 
En systematisk oversikt viser at støtte av en for kvinnen kjent person reduserer varighet av 
fødselen, øker sannsynligheten for en vaginal fødsel, reduserer risikoen for instrumentell 
forløsning og keisersnitt og for å benytte medikamentell smertelindring (N=12791) (117) 
[Nivå 1a]. Det er dessuten mindre risiko for å oppleve manglende kontroll i fødselsforløpet 
og intervensjonen gir større tilfredshet med fødselsopplevelsen og mindre problemer med å 
mestre fødselsopplevelsen. Det er ingen målbar effekt på barnet. Oversikten omfatter 15 
studier, disse er vurdert til å være av god kvalitet. Studiene er gjennomført i ulike land, i åtte 
av studiene er støtten gitt av helsepersonell ansatt på sykehuset som jordmor, 
jordmorstudent eller sykepleier. I de resterende studiene var det ikke sykehusansatte, Det 
kunne være kvinner med eller uten spesiell trening, pensjonert sykepleier, nær slektning, 
vanligvis kvinnens mor. Effekten av partnere/fedres deltagelse er ikke undersøkt. I ni av 
studiene var det åpent for fedre/partnere eller annen slektning å delta, mens i seks av 
studiene var det ikke tillatt å ha med en slik støtteperson i tillegg. Effektene som er påvist 
sammenfaller med effektene av hjemmefødsel (viser til kapittel 6). 
 
På bakgrunn av denne systematiske oversikten er det vurdert at kvinner i fødsel bør ha 
mulighet til å ha en fast person hos seg så tidlig som mulig i fødselens aktive fase til 
fødselen er over. På grunn av de dokumenterte positive effektene er det av faglige 
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kvalitetshensyn også anbefalt i Kvalitetskrav til fødeinstitusjoner at alle fødende skal ha en 
jordmor hos seg så tidlig som mulig i aktiv fase av fødselen og til fødselen er over, uansett 
fødested og antatt risiko (1). Tiltaket har vist seg å ha positiv effekt på utfallet av fødselen.  
 
Kvinner velger hjemmefødsel med et ønske om kontroll, medbestemmelse og kontinuitet se 
kapittel 4.4 og 4.5. Det optimale er at kvinnen får føde et sted hun føler seg trygg, er 
uforstyrret og at hun har personer hun kjenner rundt seg (31). Muligheten for å føde under 
slike betingelser er antatt å være størst for kvinner som føder hjemme.  
 
Anbefaling 
Kvinner bør ha en jordmor hos seg under fødselsforløpet, gjerne så tidlig som mulig i den 
aktive fasen av fødselen, eller når kvinnen har behov for å ha noen hos seg. [A] 

8.2 Kommunikasjon 

En verdig og respektfull holdning viser seg gjennom en lydhør og vennlig kommunikasjon. 
Det er et vesentlig grunnlag for en god omsorg og dialog med kvinnen og hennes partner. 
Overordnet mål for omsorgen er å bidra til en god opplevelse for kvinnen, ivareta fysisk og 
psykisk helse, forebygge komplikasjoner og uheldige hendelser. Respekten for kvinnen 
omfatter i særlig grad å ta hensyn til hennes verdier, ønsker og beslutninger, at hun møtes 
med fleksibilitet og en individuelt tilpasset omsorg. Noen kvinner rapporter engstelse og 
bekymringer i forhold til sin neste fødsel. Dette kan resultere i keisersnitt på eget ønske uten 
medisinsk indikasjon (65). Det viser seg at en forestående fødsel reaktiverer tidligere 
traumatiske opplevelser, overgrep og psykiske lidelser som kan gi opphav til angst for 
vaginal fødsel (118).  
 
En systematisk oversikt har vurdert faktorer som påvirker kvinnens fødselsopplevelse (119) 
[Nivå 3]. Oversikten fant fire nøkkelfaktorer som påvirket kvinnenes opplevelse av fødselen; 
egne forventninger, grad av støtte fra omsorgspersoner, kvaliteten på relasjonene mellom 
pasient og omsorgsgiver, og delaktighet i beslutninger.  Det ble konkludert med at 
betydningen av smerte, smertelindring og inngrep under fødselen er betydningsfull, men 
ikke så betydningsfull som holdningene som personalet viser.  
 
Mange studier har vurdert effekten av kommunikasjon mellom kvinnen og omsorgsgiver, 
hvilken effekt det har på kvinnens oppfatning av fødselsopplevelsen. Det viser seg at 
helsepersonells adferd i forhold til den fødende påvirker fødselsopplevelsen (9). Å bli 
behandlet med respekt og omsorg er vurdert av kvinnene som det viktigste. Dernest er det 
viktig å få informasjon, forklaringer, ledes og støttes gjennom fødselen. Ordene som 
kvinnene i studiene bruker beskriver både jordmoren og følelsene som er knyttet til en 
positiv fødselsopplevelse. Ordene er: bryr seg om andre, varsom, forståelsesfull, kompetent, 
troverdig, empatisk, byr på seg selv, rolig, årvåken, fredelig, profesjonell kompetanse og 
sindig. Dokumentasjonen bekrefter at kvinner ønsker å få informasjon og assistanse, bli 
involvert, føle seg trygg, sikker og føle det er lett å være seg selv.  
 
Anbefaling 
Kvinner skal i følge Helsepersonelloven motta tilstrekkelig informasjon slik at hun kan foreta 
informerte beslutninger om forhold i forbindelse med sin fødsel. [*]3 
 
Jordmor bør møte kvinnen med en støttende og omsorgsfull holdning. Kommunikasjonen 
bør være preget av respekt og profesjonell kompetanse. [C] 

8.3 Fødestedets miljø og utforming 

Fødeavdelingene har vanligvis innredet føderommene som pasient-rom med en 
sykehusseng sentralt plassert i rommet, i tillegg er det medisinskteknisk utstyr. Den 

                                            
3 Anbefalingen er basert på Helsepersonelloven.  
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alternative fødselsbevegelsen har ønsket å skape et mer hjemlig miljø på fødestuene, 
mindre preget av medikalisert tankegang.  Hensikten med å skape et annet miljø er å 
forsøke å redusere medisinske intervensjoner, gi den fødende frihet og kontroll over egen 
fødsel og oppmuntre til bevegelse slik som kvinner kan oppleve hjemme. 
 
En systematisk oversikt har stilt spørsmålet om fødsel som skjer i alternative omgivelser har 
en betydning for mor og barn (N=10684) (120) [Nivå 1a]. Studiene er fra Vest Europa, 
Canada og Australia. Inkluderte studier i oversikten har vurdert alternative omgivelser både 
når det gjelder fysisk utforming og organiseringen av personalet. Intervensjoner som er 
vurdert er for eksempel; naturlige omgivelser med bilder av natur på veggene, musikk, 
sanse – stimulering med bruk av lys og aromaterapi. Disse tiltakene er sammenlignet med 
fødselsomsorg og fødselshjelp i et mer tradisjonelt medisinsk miljø. 
Fem utfallsmål er vurdert i den systematiske oversikten: bruk av smertestillende, epidural, 
keisersnitt, spontan vaginal fødsel, alvorlig sykdom og død hos kvinnen og kvinnens 
tilfredshet.  
 
Kvalitet på dokumentasjonen er vurdert som høy og det er usannsynlig at videre forskning vil 
påvirke tilliten til effektestimatet når det gjelder bruk av smertestillende, epidural, keisersnitt 
og spontan vaginal fødsel. Når det gjelder alvorlig sykdom og mors tilfredshet er det 
sannsynlig eller svært sannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet. 
Videre forskning vil sannsynligvis endre estimatet. 
 
Den systematiske oversikten konkluderer med at fødsel i alternative omgivelser øker 
sannsynligheten for spontane fødsler, reduserer medisinske intervensjoner og øker mors 
tilfredshet sammenlignet med den tradisjonelle fødselsomsorgen i sykehus. Det er imidlertid 
vanskelig å gi konkret informasjon om hva som ga effekt da både utforming og organisering 
var ulike i de inkluderte studiene.  
 
Anbefaling 
Kvinner med normale svangerskap kan anbefales å føde i ikke medisinske eller alternative 
omgivelser, det kan være hjemme eller på et sykehus. [A] 

8.4 Mat og drikke 

For kvinner som føder hjemme har det til alle tider vært vanlig å spise og drikke under 
fødselen å få energi til fødselsarbeidet. Når det gjelder fødsler i sykehus har det i perioder 
vært restriksjoner i forhold til inntak av mat og drikke. Restriksjonene har etter hvert som 
tiden har gått blitt modifisert. I en periode var det vanlig praksis at den fødende fastet. 
Bakgrunnen for dette er både eldre forskning og den generelle medikaliseringen som har 
pågått gjennom lengre tid. En ville forhindre at mat og drikke i magesekken skulle føre til økt 
risiko for aspirasjon dersom den fødende måtte få generell anestesi ved akutt keisersnitt. Nå 
er denne problemstillingen uaktuell på grunn av mer bruk av lokal bedøvelse under 
keisersnitt. I dag er det vanlig at kvinner med lav risiko for komplikasjoner får spise og drikke 
det de vil under fødselen.  
 
En annen problemstilling er om noen typer mat og drikke er mer gunstig eller ugunstig enn 
andre. Her er det funnet en randomisert kontrollert studie som har vurdert effekten av 
tilskudd av isotonisk energi drikk sammenlignet med placebo. Det ble konkludert med at 
ekstra tilskudd av en liter energidrikk ikke forkorter varigheten av fødselen hos 
førstegangsfødende kvinner (121)[Nivå 1b]. 
 
Av hensyn til kvinnens autonomi er det vurdert som viktig at kvinner selv kan bestemme om 
de vil spise eller drikke. Jordmødre og jordmødre på sykehus har erfaring med at 
fødselsarbeidet er energikrevende for kvinnene, og at det kan være bra å innta noe næring 
selv om kvinnen ikke føler for å spise etter at fødselen er i gang.  
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En systematisk oversikt har stilt spørsmål med om kvinner bør ha mat- og drikkerestriksjoner 
under fødsel (N=3130) (122) [Nivå 1b]. Deltagerne i studiene var både førstegangs og 
flergangsfødende kvinner med lav risiko for komplikasjoner. Studiene sammenlignet kvinner 
med mat- og drikkerestriksjoner med kvinner som fikk spise og drikke under fødsel. 
Intervensjonene varierte i de ulike studiene og deltagerne i den største studien ble fordelt til 
fire ulike intervensjoner. Samlet sett viste de inkluderte studiene ingen fordeler, men heller 
ingen ulemper, ved å gi fødende kvinner med lav risiko for komplikasjoner mat og drikke 
under fødsel. Dette resultatet domineres av den største inkluderte studien, de mindre 
studiene viste mer variable resultater. Oversikten konkluderer med at kvinner bør få velge 
selv om de vil spise eller drikke under fødselen. 
 
Anbefaling 
Kvinner kan få spise og drikke det de har lyst på under fødselen. [A] 

8.5 Aktiv fødsel og strategier for å mestre fødselsarbeidet 

Aktiv fødsel er en tilnærming som vektlegger at kvinner i fødsel bør være aktive. Denne 
tilnærmingen kan overføres til alle omgivelser hvor kvinner føder. Aktiv fødsel har kvinnen i 
sentrum og det hun velger vil være det rette, systemet og hjelperne er underordnet (123-
126). 
 
Med aktiv fødsel menes å ha en oppreist posisjon, være i bevegelse og lytte til signalene fra 
kroppen og følge instinktene. Kvinnen bør føde i omgivelser hvor hun føler seg fri til å 
bevege kroppen ved å gå, stå, sitte, knele, sitte på huk, ligge på siden eller bruke 
vannbasseng eller annet som hun selv finner behagelig. Miljøet og personene som er til 
stede hos kvinnen må være støttende. Hensikten er at denne oppmuntringen og støtten 
fremmer den fysiologiske fødselen og øker kvinnens tro på egne fødekrefter. Hun bør ikke 
hemmes i å gjøre det som hun finner naturlig å gjøre under fødselen.  
 
Aktiv fødsel bruker alternative metoder når det gjelder smertelindring. Hensikten er å 
forhindre at kvinnen eller fosteret påføres skader eller bivirkninger. Metoder som benyttes 
kan være varmt vann/varmt bad, ulike typer massasje, akupunktur, homeopatiske midler, 
puste-, avslapnings- og konsentrasjonsteknikker som for eksempel yoga og visualisering av 
fødselen. En fødestilling er fysiologisk når den ikke fører til ulemper, men at bekkenet kan 
bevege seg fritt og når tyngdekraften bevisst brukes i fødselsarbeidet. Innenfor aktiv fødsel 
tradisjonen kan kvinnen også forberede seg til fødsel gjennom fysiske øvelser som er basert 
på klassisk yoga, fysisk yoga, bekkenbunnsmuskeltrening, oppmerksomhet på spontan pust, 
avslapping og konsentrasjon er viktige ingredienser (123-126).  

 
Tilhengere av aktiv fødsel mener at å føde barn er instinktivt samtidig som det å føde også 
er en kunnskap eller ferdighet som langt på vei kan læres på samme måte som andre 
fysiske ferdigheter. Oppmerksomheten på fødselshjelperens kunnskap og ferdigheter kan ha 
fjernet oppmerksomheten fra kvinners kunnskaper og ferdigheter. På denne bakgrunn 
mener denne tradisjonen at kvinner trenger å tilføres kunnskap om anatomi og fysiolog i 
forbindelse med svangerskap og fødsel for å gå fødselsarbeidet og moderskapet trygt i 
møte. Forberedelse av fysisk og mental karakter regnes som viktig (123-126).   
 
Det er mange faktorer som påvirker kvinnen i mestringen av fødselsarbeidet. Noen kan 
mene at det med dagens effektive smertelindring er unødvendig å motivere og jobbe for at 
moderne kvinner skal overkomme eller mestre fødselssmerten med ikke-kjemiske 
hjelpemidler og metoder. Andre kan mene at hele fødselsprosessen er verdifull for kvinnen 
og at ubehag og smerte kan forebygges og lindres gjennom støtte, omsorg og ikke-
medikamentelle alternative metoder.  

 
Flere av tiltakene som er nevnt over finner manglende støtte i forskning, men vil 
sannsynligvis ikke påføre noen skade og kan anses som harmløse. Eksisterende studier er 
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vanligvis gjennomført på fødeinstitusjoner, men det er allikevel valgt å ta studiene med her. 
Både kvinnene selv og jordmødre og andre jordmødre har erfart at tiltakene og strategiene 
kan hjelpe kvinner. 
 
Sentralt i aktiv fødsel er å bruke kroppen som et redskap for å frigjøre barnet fra kvinnens 
kropp. Bakgrunnen er at kvinnen og fosteret samarbeider og begge bidrar for å understøtte 
fødselsprosessen. Det er flere som har undersøkt effekten av mobilisering/bevegelse og 
ulike posisjoner i fødselsarbeidet og i de ulike fasene av fødselen (127-130).  
 
Det er funnet en systematisk oversikt som har vurdert effekten av ulike oppreiste og 
liggende kroppsstillinger i fødselens åpningsfase i forhold til lengde på fødselen, hvordan 
fødselen skjedde og andre utfall hos kvinnen og barnet (N= 3706) (131) [Nivå 1a]. 
Resultatene tyder på at åpningsfasen kan forkortes med omtrent en time dersom kvinnen 
har en oppreist posisjon eller går/beveger seg i åpningsfasen. Det var ingen reduksjon i 
omfanget av intervensjoner i gruppene som ble sammenlignet. Det var inkludert 21 
randomiserte kontrollerte studier, ni av studiene inkluderte kun førstegangsfødende. Når det 
gjelder varigheten av utdrivingsfasen og antall kvinner med spontane vaginale fødsler og 
behov for assistert forløsning og stimulering var gruppene like. Det samme gjaldt 
smertelindring, og hos kvinner som fikk epidural (N=1176) endret ikke posisjonen til 
kvinnene på åpningsfasens lengde. Kvinner trygt anbefales å gå og bevege seg og å innta 
en oppreist posisjon i forbindelse med fødselsarbeidet. Det kan redusere lengden av 
fødselen, og det er ikke assosiert med økt intervensjon eller negative effekter på kvinnen 
eller barnet. Utover dette kan kvinner anbefales å innta stillinger og posisjoner som de selv 
finner behagelige. 

 
Pusteteknikker og autogen trening er velkjente metoder. Erfaringen er at kvinner som er i 
dyp konsentrasjon og ”går inn i riene” på en hensiktsmessig måte bruker pusten naturlig i 
arbeidet. Det er funnet en systematisk oversikt som blant annet vurderer effekten av pust og 
avspenningsteknikk, men det er behov for mer forskning (132) [Nivå 1a]. Holdningen er at 
kvinner som ønsker å benytte spesifikke puste- og avspenningsteknikker skal støttes i å 
benytte det.  
 
Bruk av varmt vann benyttes for å lindre ulike typer kroppslig ubehag og mestre fødselen. 
En britisk rapport fra helsemyndighetene anbefalte at alle fødeinstitusjoner skulle tilby 
muligheten til å være i vann under fødselen og føde i vann (133) [Nivå 4]. Det er grunn til å 
tro at omfanget av bruk av vann i forbindelse med fødsel varierer, men i miljøer der det er en 
aktiv fødsel tilnærming som ved hjemmefødsel er det mer vanlig.  
 
Det er funnet en systematisk oversikt som viser at å være i vann i fødselens åpningsfase 
reduserer kvinnenes opplevelse av smerte og reduserer bruk av epidural bedøvelse 
(N=3146) (134) [Nivå 1a ]. Elleve studier ble inkludert i oversikten og i seks av studiene ble 
det rapportert en signifikant mindre bruk av epidural, ingen ugunstig effekt på fødselens 
varighet, keisersnittfrekvens eller barnets tilstand.  En av studiene viste at kvinnene 
rapporterte en større tilfredshet med å være i vann i utdrivingsfasen. Det er behov for mer 
forskning for å studere effekten av vann i forhold til neonatal og maternell sykelighet. På 
bakgrunn av den kunnskapen som foreligger anbefales det at kvinner som ønsker å benytte 
vann/badekar som smertelindring under fødselen bør få denne muligheten og jordmødre bør 
støtte og legge til rette for dette. 
 
Det er utbredt å benytte akupunktur i forbindelse med fødsel både på fødeinstitusjon og 
blant jordmødre. Akupunktur involverer en behandler som blant annet gir berøring, 
behandlingen er invasiv og den er knyttet til tradisjonell kinesisk medisin. Når det 
kontrolleres for denne type confoundere så blir effekten av akupunktur mindre. Akupunktur 
er en ikke-medikamentell behandling og for kvinner som er opptatt av å begrense kunstige 
eller unaturlige stoffer i forbindelse med fødselen så er det et aktuelt tiltak. En liten gruppe 
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kvinner kan oppleve smertelindring for en kort stund etter behandlingen, og dette kan være 
mer forårsaket av en psykologisk effekt enn en fysiologisk.  
 
En systematisk oversikt viser at akupunktur under fødselen ikke reduserer smerten 
(N=2038) (135) [Nivå 1a]. Oversikten inkluderte ti randomiserte kontrollerte studier som 
hadde vurdert ren akupunktur, relaterte former for akupunktur, akupressur for eksempel, og 
de som fikk både akupunktur og vanlig smertelindring. Studiene var ulike og det var 
vanskelig å tolke resultatene. Men viste at kvinner som fikk akupunktur rapporterte ikke 
mindre smerte enn de som ikke hadde smertelindring, konvensjonell smertelindring, placebo 
eller ”lure/narre”- akupunktur.  
 
Akupunktur har ingen negative effekter på føtale eller maternelle utfall eller assosiert med 
skade (135). Det var ingen overbevisende funn om kvinner som mottar akupunktur opplever 
fødselen som mindre smertefull enn kvinner i kontrollgruppene. Men dokumentasjonen er 
begrenset. Konklusjonen på oversikten er at den ikke støtter bruk av akupunktur for å lindre 
eller kontrollere fødselssmerter og at det er behov for flere studier.  
 
Anbefaling 
Kvinner bør anbefales å gå, bevege seg og innta en oppreist posisjon i forbindelse med 
fødselsarbeidet i aktiv fase/åpningfasen. [A]  
 
Utover å gå, bevege seg og innta en oppreist posisjon kan kvinner anbefales å innta 
stillinger og posisjoner som de selv finner behagelige.[D] 
 
Kvinner som ønsker å benytte spesifikke puste- og avspenningsteknikker bør støttes i å 
benytte det.[D]  
 
Kvinner bør anbefales å benytte vann/badekar som smertelindring under fødselen dersom 
de har behov for det. Jordmødre bør støtte og legge til rette for dette.[A] 
 
Kvinner som ønsker å benytte akupunktur bør støttes i dette. [D] 

8.6 Bekkenbunnsmuskeltrening 

En randomisert kontrollert studie har vist at bekkenbunnsmuskeltrening har positiv effekt i 
forhold til varigheten av utdrivingsfasen (N=301) (136) [Nivå 2a]. Konklusjonen på studien 
ble at sterke bekkenbunnsmuskler ikke bare gjør fødselen kortere, men er med på å 
forebygge skader i underlivet og forhindre urinlekkasje.  
 
Anbefaling 
Kvinner bør anbefales regelmessig bekkenbunnsmuskeltrening i svangerskapet. [A] 
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9  Fødse lens  fase r  og  va r i ghe t  

Kunnskap om varigheten av en normal fødsel og de ulike fasene i fødselen er begrenset. 
Det mangler en enhetlig definisjon av hvor lenge en fødsel varer eller kan vare (9). Likevel er 
det ansett som hensiktsmessig å diagnostisere avvik fra ”normalt forløp” i ulike faser av 
fødselen. Dette kan også være til hjelp for jordmødre ved avgjørelser vedrørende overflytting 
til sykehus. Retningslinje for hjemmefødsel har etter en vurdering valgt å benytte inndeling 
og definisjoner av fødselens faser og anbefalinger som hovedsakelig er basert på nasjonale 
retningslinje fra Storbritannia (9). 
 
Fødselsforløp med lang varighet kan være en av flere faktorer som bidrar til at kvinner får et 
dårlig minne fra fødselen. De fleste kvinner ønsker seg en normal og ukomplisert fødsel 
(65). At kvinner får en så god fødselsopplevelse som mulig er en målsetting for 
fødselshjelpen (4). Forventningene blir ikke alltid innfridd og traumatiske fødselsopplevelser 
kan føre til ønske om keisersnitt ved neste fødsel (137). For å forebygge fødselsforløp som 
kan føre til komplikasjoner er det behov for at jordmor følger med på fremgangen i fødselen. 
Fremgangen kan vurderes på flere måter. Fødselshjelperen kan vurdere kvinnens 
kroppsspråk, rienes styrke og fosterets passasje i bekkenet gjennom ekstern palpasjon av 
uterus. Den vanligste metoden er intern eksplorasjon av livmorhalsen og mormunnen. 

 
Det er vanlig å dele fødselen i tre faser; åpningsfase, utdrivningsfasen og etterbyrdsfasen. 
Enkelte regner også med tilknytningsfasen som en fjerde fase (138). Det er ikke funnet 
relevante studier som har undersøkt fordeler og ulemper ved ulike definisjoner av 
fødselsstart og fødselens faser. Det er her foreslått å dele inn fødselens første fase i to 
underfaser; latensfasen og aktiv fase/etablert fødsel. En slik inndeling er foreslått også for 
fødselens andre fase/utdrivningsfasen; latensfase/passive fase og aktiv fase (9).  

9.1 Diagnostisering av fødselens fremgang 

Varighet av en etablert fødsel varierer fra kvinne til kvinne og påvirkes av paritet. Det er 
vanlig praksis at så lenge fødselen er normal, det vil si at den skrider fremmover og kvinnen 
og barnet har det bra, er jordmorens rolle å tilby fysisk og psykologisk støtte og observere 
kvinnen og barnet (9). Dersom det gjøres tiltak/intervensjon, skal det være en god grunn. 
Tiltaket skal være nyttig og ikke skadelig (31).  
 
En nøyaktig diagnostisering av de ulike fasene kan kreve hyppigere vaginalundersøkelser, 
noe som kan forstyrre konsentrasjonen til kvinnen og påvirke hormonbalansen på en 
ugunstig måte (9;139-141). Vaginalundersøkelse regnes likevel som en viktig diagnostisk 
undersøkelse for å vurdere fødselens fremgang (31;142). Det er ikke funnet studier som har 
undersøkt nytten av vaginalundersøkelse. På denne bakgrunn skal en være sikker på at 
vaginalundersøkelse virkelig er nødvendig, og at den vil bidra til å skaffe informasjon som 
ikke kan innhentes på annen måte. Undersøkelsen gjøres med samtykke fra kvinnen. Det 
mangler relevante studier om nytten av å palpere barnets presentasjon og posisjon og tiltak 
for å korrigere dette. Erfaring viser at ytre palpasjon kan gi verdifull informasjon til 
fødselshjelperen som skal iverksette tiltak i den hensikt å endre en feilinnstilling (143).  

9.2 Hvor lenge kan en fødsel vare? 

En systematisk oversikt, Hvor lenge kan en normal fødsel vare? er oppdatert i forbindelse 
med utarbeidelse av retningslinjen for hjemmefødsel (N=) ((13)) [Nivå 1a]. Til sammen er det 
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funnet ti studier som vurderte fødselsvarighet i studiepopulasjoner med overveiende 
lavrisikogravide. Fødselsfasene var definert forskjellig i studiene og studiene var fra ulike 
land med ulike tradisjoner i forhold til fødselsomsorg. (Se vedlegg i kapittel 12.2.B).  
 
Det ble ikke funnet studier som undersøker varigheten av utdrivningsfasens latensfase. 
Seks studier vurderte åpningsfasens aktive fase, studiene viser at gjennomsnittlig varighet 
på denne fasen varierte fra 3.7 til 7.7 timer hos førstegangsfødende og fra 2.2 til 5.7 timer 
hos flergangsfødende. Seks studier vurderte fødselens andre fase og fant en variasjon fra 
32 til 55 minutter hos førstegangsfødende og 9 til 22 minutter hos flergangsfødende. Dette 
er store standardavvik og det kan tyde på at det er store individuelle forskjeller mellom 
kvinner. En vanlig oppfatning er at fødselens aktive fase begynner når mormunnen er 3-4 
cm åpen, men en av studiene konkluderer at mange flergangsfødende ikke nødvendigvis 
kommer i aktiv fase før etter 5 cm åpning av mormunnen og at førstegangsfødende kan 
komme enda seinere i aktiv fase (144).  
 
For fødselens andre fase/utdrivningsfasen er det begrenset med studier. Og kvaliteten er 
dårlig. Studiene mangler dessuten opplysninger om fødestilling og om hvorvidt kvinnen var 
instruert i å trykke eller om hun trykket spontant. Det er derfor vanskelig å vurdere resultatet 
av lang utdrivningstid for mor og barn (9).  

9.3 Fødselens første fase - åpningsfasen 

Fødselens første fase, åpningsfasen, defineres i denne retningslinjen fra riearbeidet er i 
gang til livmorhalsen er avflatet og mormunnen helt åpen. Åpningsfasens latensfase 
betegnes som en modningsfase med uregelmessig rieaktivitet som bidrar til å endre status 
på mormunnen. Livmorhalsen avflates, sentreres, blir myk og mormunnen åpner seg til 2-4 
cm. Denne delen av åpningsfasen kan i følge klinisk erfaring vare i flere døgn både hos 
første og flergangsfødende. 
 
Åpningsfasens aktive fase defineres fra fødselen er etablert med gode, regelmessige rier og 
mormunnen er 4-5 cm og til det er full mormunnsåpning. Siste del av åpningsfasen, fra 8 cm 
til full åpning kalles ofte for overgangsfasen. For førstegangsfødende er varigheten på den 
aktive åpningsfasen i gjennomsnitt 8 timer(1.0 -19.4 timer) og varer sjelden over 18 timer. 
Flergangsfødende er gjennomsnittlig varighet 5 timer (0.5 -14.9 timer), og varer sjelden over 
12 timer.  
 
Mistanke om en forlenget aktiv åpningsfase bør vekkes når tempo i fødselen endrer seg 
eller progresjonen stopper opp, i praksis vil det si at mormunnen åpner seg mindre enn 2 cm 
på 4 timer (145). Klinisk kan man påvise manglende nedtrengning og/eller rotasjon av hodet 
til fosteret og/eller endring i rienes rytme, styrke, varighet og frekvens.  
 
Når det gjelder tiltak for å støtte kvinne i fødselsarbeidet henvises det til kapittel 8.  

 
Anbefaling 
Kvinnen rådes til en vaginal undersøkelse 2 timer etter at mistanke om forlenget aktiv 
åpningsfase er uttalt. [D] 
 
Ved påvist forlenget aktiv åpningsfase bør man vurdere kvinnens fysiske og psykiske 
tilstand, mormunnens åpning og endring over tid, kvaliteten på riene og passasjen og 
innstilling av fosterets hode i bekkenet. [D] 

9.4 Fødselens andre fase - utdrivingsfasen 

Fødselens andre fase, utdrivingsfasen, defineres fra livmorhalsen er avflatet og mormunnen 
er helt åpen og til barnet er født. Denne fasen kan starte med en hvilefase/utdrivningsfasens 
latensfase, som varer fra det er konstatert full mormunnsåpning til kvinnen opplever spontan 
trykketrang og/eller hodet står sluttrotert på bekkenbunnen. Utdrivningsfasens aktive fase, 
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også kalt pressefasen, defineres fra det er konstatert full åpning av mormunnen og kvinnen 
opplever trykketrang/pressrier eller at hodet står sluttrotert på bekkenbunnen eller er synlig i 
vulva og til barnet er født. 
 
Hos førstegangsfødende vil barnet kunne forventes å bli født innen 3 timer etter at den 
aktive utdrivningsfasen er begynt. Hos flergangsfødende vil barnet kunne forventes å bli født 
innen 2 timer etter at utdrivningsfasens aktive fase er begynt.  

 
Anbefaling 
Når utdrivningsfasens aktive fase har vart i 1 - 2 timer for førstegangsfødende kvinner eller 1 
time for flergangsfødende og fødselen ikke er umiddelbart forestående, bør kvinnen 
overflyttes til sykehus. [D] 

 
Dersom det er konstatert full mormunnsåpning og kvinnen ikke har trykketrang, bør man 
etter 1 time undersøke om fostervannet har avgått eller om det er hele hinner, hvor hodet 
står i bekkenet (stasjon) og vurdere om det foreligger feilinnstilling. [D] 

 
Hvis hodet til fosteret er sluttrotert og står på bekkenbunnen, men riene er dårlige eller 
kvinnen mangler trykketrang, under forutsetning av at kvinnen og fosteret har det bra, bør en 
gjøre relevante tiltak for å stimulere rier og avvente situasjonen. Hvis barnet ikke er født i 
løpet av 2 timer for flergangsfødende og 3 timer for førstegangsfødende, bør kvinnen 
overflyttes til sykehus. [D] 

9.5 Fødselens tredje fase - etterbyrdsfasen 

Fødselens tredje fase, også kalt etterbyrdsfasen, defineres fra barnet er født til placenta 
med hinner er født og blødningen er under kontroll. Det er to hovedtilnærminger til fødselens 
tredje fase, fysiologisk, avventende tilnærming og aktiv tilnærming. I praksis benyttes ofte en 
blanding av disse to tilnærmingene. Aktiv tilnærming med blant annet avklemming av 
navlesnoren straks barnet var født ble introdusert for å redusere postpartumblødning fordi 
dette i mange fattige land er årsak til maternelle dødsfall, på grunn anemi, 
blødningsforstyrrelser, dårlig ernæringsstatus og infeksjoner (146). Kvinner som bor i mer 
velstående land har færre blødninger. Studier viser at placenta fødes spontant hos 95 % før 
det er gått 60 minutter (147). Aktiv tilnærming reduserer risikoen for postpartum blødning og 
forkorter etterbyrdsfasen. 

 
Aktiv tilnærming omfatter følgene tiltak 

• Rutineadministrasjon av uteruskontraherende midler  
• Forløsning av placenta ved kontrollert drag i navlesnor 
• Avvente avnavling inntil pulsasjon i navlesnor er opphørt 

Palpasjon av uterus og drag i navlesnora skal bare gjøres etter at oxytocin er gitt og som en 
del av aktiv tilnærming til etterbyrdsfasen. 
 
Fysiologisk tilnærming omfatter følgende tiltak 

• Ingen rutineadministrasjon av uteruskontraherende midler 
• Ingen avnavling før det har sluttet å pulsere i navlesnoren 
• Placenta fødes ved hjelp av spontane rier og/eller aktiv pressing 

Det vil si at det ikke trekkes i navlesnoren og uterus berøres ikke med denne tilnærmingen. 
Barnet og kvinnen har hud til hud kontakt, på brystet.  
 
En systematisk oversikt har vurdert fordeler og ulemper med aktiv og avventende tilnærming 
for alle kvinner, og spesielt for de med lav risiko (N=6486) (148) [Nivå 1a]. For alle kvinner, 
uansett risiko reduserte aktiv tilnærming blødning og anemi. Metoden medførte samtidig 
redusert fødselsvekt hos barnet. Oversikten viser en økt forekomst av bivirkninger hos 
kvinnene i aktiv tilnærmings-gruppen, det ble funnet økning av blodtrykk, smerter, kvalme og 



53 

oppkast. Bruk av smertelindrende medikamenter ble økt og det var en økning i 
reinnleggelser. Bivirkningene som kvinnen opplevde er forårsaket av midlene som benyttes 
for å kontrahere livmoren. Denne systematiske oversikten konkluderer med at kvinner bør få 
informasjon i svangerskapet slik at de kan gjøre informerte beslutninger.  
 
WHO har endret sin anbefaling i forbindelse med aktive tilnærming. WHO anbefaler å 
avvente avnavling slik at blodet i placenta kan returnere til barnets sirkulasjon gjennom 
navlesnoren for å forebygge anemi (146). Den systematiske oversikten påpeker at det er 
behov for mer forskning.  

 
Jordmødre vil sannsynligvis velge en fysiologisk tilnærming i samarbeid og forståelse med 
kvinnen. Endring fra fysiologisk tilnærming til aktiv tilnærming gjøres dersom kvinnen blør 
eller placenta ikke er kommet innen 60 min etter at barnet er født eller hvis kvinnen ønsker 
at etterbyrdsfasen skal forkortes.  
 
Dersom placenta ikke er løs og kvinnen blør: 

• Legg inn veneflon og heng opp intravenøst væske  
• Endre til aktiv tilnærming 
• Hvis placenta ikke kommer og blødningen ikke stanses - overflytt kvinnen raskt til 

sykehus 
 
Hvis placenta ikke kommer og kvinnen ikke blør  

• Hvis placenta ikke er født i løpet av 30 min. bør barnet legges til brystet hvis det ikke 
allerede ligger ved brystet, eventuelt manuell stimulering av brystknoppene. La 
blodet renne fritt fra navlesnora 

• Hvis det ikke fører frem, hold kvinnen varm (gammelt råd) og forløs placenta aktivt 
• Hvis disse tiltakene ikke fører frem i løpet av 2 timer, selv om det ikke blør, overflytt 

kvinnen til sykehus 
 
Anbefaling 
Avnavling gjøres når det ikke lenger er pulsasjon i navlesnoren. Før placenta er løsnet bør 
jordmor unngå å manipulere eller massere livmoren og det bør heller ikke trekkes i 
navlesnoren. [A] 

 
Erfaring tilsier at kvinnen bør oppfordres til å vente på ri og presse ut placenta i en oppreist 
stilling. [D] 
 
Dersom den fysiologiske tilnærmingen ikke lykkes eller kvinnen blør, velges tiltak i tråd med 
det som er beskrevet i teksten. [D] 

9.6 Dokumentasjon av fødselsforløpet – bruk av partogram 

Det er vanlig ved fødeavdelinger at observasjoner som gjøres under fødselsprosessen 
nedtegnes i et partogram, som er en grafisk beskrivelse av fødselsforløpet. Partogrammet 
kan være elektronisk eller på papir. Hensikten er å få en fortløpende oversikt som 
dokumenterer fødselsforløpet og tilstanden til kvinnen og fosteret, og følge med på mistenke 
om avvik fra det som anses som normalt. Partogram kan ha en aksjonslinje som varsler 
langsom fremgang. Denne aksjonslinjen kan ha varierende tidsintervall og aksjonslinje. 

 
En systematisk oversikt har vurdert effekten ved bruk av partogram hos kvinner med 
spontan fødsel til termin i forhold til perinatal og maternell sykelighet og dødelighet 
(N=6187) (149) [Nivå 1a]. I oversikten er det inkludert fire studier som sammenligner bruk 
av partogram med ingen bruk av partogram og bruk av forskjellige typer partogram.  Det var 
ingen forskjell i keisersnitt, instrumentelle vaginale fødsler og apgar score mindre enn syv 
etter fem minutter mellom gruppene som benyttet partogram og de som ikke benyttet 
partogram. Når en sammenlignet gruppene som hadde to-timers aksjonslinje og fire- timers 
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så var det mer sannsynlig ved fødsler der det ble benyttet to-timers aksjonslinje at det ble 
vurdert behov for oxytocin stimulering. Ved å sammenlikne tre- og firetimers aksjonslinje var 
keisersnittraten lavest i fire-timers gruppen og forskjellen var statistisk signifikant. På basis 
av funnene ble det ikke anbefalt bruk av partogram som rutine i fødselsomsorgen og det ble 
anbefalt at denne kunnskapen ble brukt som et diskusjonsgrunnlag mellom kvinnene og 
fagpersoner. Det er behov for flere studier som kan fastslå effekten av partogram.  WHO 
anbefaler bruk av fire- timers aksjonslinje på bakgrunn av en prospektiv studie 
(N=35484)(145).  
 
Disse retningslinjene anbefaler å bruke partogram også på hjemmefødsel. Der det benyttes 
en aksjonslinje bør en følge WHO sine anbefalinger og benytte partogram med aksjonslinje 
på fire timer. Fagpersoner anser det som en god metode for å dokumentere og gi en grafisk 
visualisering av fødselsforløpet. Det benyttes ved majoriteten av fødslene både i og utenfor 
institusjon. Et partogram vil også være en god kilde til dokumentasjon av en hjemmefødsel.  
 
Anbefaling 
Jordmor skal dokumentere svangerskaps-, fødsels og barselforløpet i tråd med 
helsepersonelloven og journalforskriften. [*]4 
 
Ved bruk av partogram anbefales det å benytte seg av et partogram med fire- timers 
aksjonslinje i forbindelse med fødselsforløpet. [A]   

                                            
4 Anbefalingen er gitt på grunnlag av helsepersonellov og journalforskriften 
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10  Barse l t i den  

Etter planen vil Helsedirektoratet publisere retningslinjer for barselomsorgen i løpet av 2012 
- 2013. På denne bakgrunn er barseltiden i denne retningslinjen kun beskrevet kort på 
bakgrunn av dagens praksis og arbeidsgruppens faglige skjønn. Barseltiden defineres her 
som fra barnet er født til 4-6 timer, denne første perioden kalles også fødselens fjerde fase 
og tilknytningsfasen, andre steder regnes barseltiden opp til 6-8 uker etter fødselen (116)  

10.1 Oppfølging de første timene etter fødselen  

Jordmor er vanligvis i hjemmet de første 2-4 timene etter fødselen, eller lenger dersom det 
er behov for det. Jordmor gjør sine observasjoner på en diskret og rolig måte, og trekker seg 
tilbake når observasjoner og undersøkelser er utført. Familien og det nyfødte barnet bør i 
stor grad være uforstyrret, og barnet berøres av jordmor kun om det er helt nødvendig. 
(54;139). Det vektlegges at den nyfødte skal ha kontinuerlig hudkontakt fortrinnsvis med 
mor. Hensikten er at det nyfødte barnet selv får finne veien til brystet (54). Hudkontakten 
gjør at barnet koloniseres med mors bakterieflora og beskyttes dermed mot infeksjoner som 
kvinnen har gjennomgått (54;150). 
 
Oppgavene som jordmoren har er i prinsippet de samme som jordmødre på 
fødeinstitusjonene. Både når det gjelder observasjoner og tiltak etter fødselen og krav til 
journalføring og meldeplikt i forbindelse med fødsel (16;23) (viser til kapittel 3.2.3). Her er en 
kort oversikt over de viktigste oppgaver som skal utføres.  
 
Oppgaver og dokumentasjon i forbindelse med en fødsel 

• Partogram med observasjoner og funn og journal noteres fortløpende 
• Melding om fødsel til Medisinsk fødselsregister, pluss eventuelt andre 

tilleggsregistreringer 
• Melding til folkeregisteret, erkjennelse av farskap, eventuelt melding til bidragsfogd 
• Fødejournal – skjema, sendes fastlegen etter kvinnens samtykke 
• Barnejournal sendes til helsestasjon etter kvinnens samtykke 
• Tilrettelegge for legeundersøkelse av nyfødt 
• Sørge for at det blir gjennomført screening for Føllings sykdom og hypotyreose 

(PKU/TSH) enten av jordmoren eller barselpoliklinikk 
• Sørge fro at det blir gjennomført screening for hørselstap gjennom måling med 

otoakustiske emisjoner ved barselpoliklinikk 
• Sørge for anbefalte vaksiner på indikasjon (BCG, Hepatitt B) 
• Tilby kopi av barnejournal, fødejournal og eventuelt epikrise og partogram til kvinnen 
• Avtale med familien om videre oppfølging og hjemmebesøk de første dagene/uken 

etter fødsel 
• Legge til rette for overføring og oppfølging på helsestasjon og ansvarlig helsesøster 

 
Jordmødre benytter papirbaserte pasientjournaler ved hjemmefødsel. Fødeinstitusjonene 
benytter vanligvis elektroniske pasientjournaler. Ved for eksempel barnekontroll ved 
barnelege i sykehus er barnet ikke innlagt som pasient på føde- eller barselavdelingen. 
Barnet har ikke fått et såkalt ”nødnummer” som erstatter personnummeret inntil det 
foreligger fra Folkeregisteret.  
 
Anbefaling 
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Jordmor bør legge til rette for uforstyrret hud mot hud kontakt mellom mor og barn minst en 
time rett etter fødsel og oppfordre til hud mot hud kontakt så mye som mulig de første 
dagene. [D] 

10.2 Oppfølging de første dagene  

Veiledning, er en viktig oppgave for jordmor som bør starte i svangerskapet. Jordmor skal 
være særlig tydelig i kommunikasjonen med kvinnen og hennes partner på hva hun kan 
bidra med og hva som er hennes oppgave i forbindelse med hjemmefødselen. Ved behov 
henvises kvinnen og barnet til fastlege eller sykehuset. Jordmor er vanligvis tilgjengelig på 
telefon 24 timer i døgnet den første uken, hvis ikke annet er avtalt.  

 
En plan for den enkelte kvinne lages i samarbeid med kvinnen og partneren ut i fra tidligere 
erfaring, opplevelse og generelle ønsker. Ideelt sett lages planen sammen med kvinnen i 
løpet av svangerskapet. I denne planen kan innhold og omfang av oppfølgingen beskrives 
som for eksempel antall planlagte hjemmebesøk. Hver konsultasjon eller hjemmebesøk 
dokumenteres og nye avtaler kan inngås så lenge det er behov. Utenom disse avtalene bør 
kvinnen kunne kontakte jordmor. Dette bidrar til trygghet og forutsigbarhet for familien.  
 
Når det gjelder oppfølgingen er det vanlig at antall barselbesøk er nedfelt i 
kontrakten/avtalen som gjøres med foreldrene på forhånd før fødsel. Det er også vanlig at 
kvinnen/familien kan kontakte jordmoren utenom disse avtalene dersom det er spørsmål 
eller behov for mer oppfølging og assistanse på grunn av en oppstått situasjon. Dette er en 
del av det helhetlige jordmoransvaret i forbindelse med hjemmefødselen.  
 
Erfaringen til jordmødre er at de fleste familier opplever få problemer i den første perioden 
etter fødselen. Disse kvinnene er gjerne godt forberedte i forkant og får tett oppfølging i 
etterkant av omsorgsgivere de kjenner.  
 
Barnelegeundersøkelsen foregår vanligvis på det sykehuset der kvinnen hadde 
fødeplass/sogner til. Det er ulik praksis for når undersøkelsen foregår, det mest vanlige er 
fra første til tredje dag etter fødselen. Etter avtale med kvinnen kan jordmor organisere en 
slik avtale. 
 
Kvinnen bør informeres om hva hun skal være spesielt oppmerksom på i barselperioden, 
både når det gjelder henne selv og barnet. Hun skal ha skriftlig og muntlig informasjon om 
hvem hun kontakter ved akutt oppståtte situasjoner eller ved andre henvendelser 
vedrørende mors og barns helse. Som foreksempel bør det nevnes større og unormale 
blødninger, enkelte smertetilstander og temperaturstigning hos kvinnen. Når det gjelder 
barnet kan det være tilstander som endringer i hudfarge, respirasjon, slapphet og trivsel. 

 
Hvis kvinnen fullammer sitt barn skal hun informeres om hvordan hun selv kan følge med på 
at barnet får i seg tilfredsstillende med morsmelk (151). Vektkontroll vil alltid være den 
sikreste måten å bekrefte en normal vektøkning (152). Skriftlig og muntlig informasjon om 
www.ammehjelpen.no og eventuelt ammepoliklinikk bør gis. Hvis kvinnen ikke ønsker å 
amme skal man forsikre seg om at hun kjenner til generelle forhold ved blanding av 
morsmelkerstatning og oppbevaring. 
 
Det er viktig at hudfargen til den nyfødte observeres og vurderes sammen med  generell 
trivsel, tendens til slapphet og ammemønster. Ved spørsmål om gulsott henvises mor og 
barn til sykehus (barsel – eller barneavdeling) for blodprøvetaking og vurdering.  
 
Jordmor bør tilby kvinnen/familien en samtale om fødselsopplevelsen og spørre om 
tilfredshet med omsorgen og oppfølgingen de fikk underveis. Samtalen kan omfatte rollen 
som nybakt mor, hormonelle, fysiske og psykiske forandringer. Partner/barnefar trekkes 
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aktivt med der det er naturlig i samtalene. Denne første tiden er viktig for familiedannelsen 
og en positiv og trygg start.  
 
Andre temaer som er viktig å samtale med foreldrene er bruk av smokk og tillegg, og hvilke 
tiltak som kan gjøres ved melkespreng og begynnende infeksjon (mastitt). Informasjon om 
håndmelking og demonstrasjon av riktig teknikk bør gis, informasjon til foreldrene om trygg 
samsoving og når samsoving frarådes bør formidles (153).   
 
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] 
 
Jordmoren bør medvirke til en god overgang for videre oppfølging på helsestasjon og hos 
fastlege. [D]  
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11  Ferd ighets t ren ing  og  be redskap  

Gjennomgang viser at akutte tilstander som kan true liv og helse forekommer svært sjelden 
hos lavrisikokvinner som har vært fulgt opp i svangerskapet og som er selektert til 
hjemmefødsel eller fødsel på jordmorstyrt enhet (viser til kapittel 6.4). Når en akutt hendelse 
allikevel oppstår, kan det være av avgjørende betydning at jordmor har øvd regelmessig på 
slike situasjoner. Jordmor må vite hva hun skal gjøre, eventuelt involvere pårørende og 
hjelpere, sørge for at hun har nødvendig utstyr og legemidler tilgjengelig og er fortrolig med 
prosedyrer for tilkalling av transport etc.  
 
For alle jordmødre som håndterer et relativt lavt antall gravide og fødsler medfører det en 
utfordring å vedlikeholde kompetanse og ferdigheter innen svangerskapsomsorg og 
fødselshjelp. Det er ikke funnet kunnskap som angir hva som er et nødvendig antall fødsler 
for å opprettholde en god nok kompetanse. Mulighetene for å kompensere for manglende 
fødsler kan delvis erstattes av systematisk simulasjonsbasert trening på normale fødsler og 
akutte situasjoner. Hospitering med aktiv tjenestegjøring på fødeavdeling og kvinneklinikk er 
en annen måte å skaffe mer trenig og erfaring på. Det stilles allikevel andre krav til 
simulering av akutte tilstander som skal håndteres i et privat hjem enn på fødeavdelinger 
med akutt beredskap (viser til vedlegg i kapittel 12.3 med forslag til program). 

 
Volum er ikke den eneste faktoren som har betydning for utvikling av ferdigheter og 
handlingsberedskap. Andre viktige faktorer er tidligere erfaring, gode prosedyrer og 
henvisningsrutiner.  
 
Kvalitetskrav til fødeinstitusjoner har beskrevet overordnede krav til fødestuene både når det 
gjelder seleksjonskriterier, organisering, bemanning og kompetanse (1). Når det gjelder 
kompetanse henviser disse retningslinjer for hjemmefødsel til kravene som er beskrevet i 
kvalitetskravene. Under dagens ordning for jordmødre er det vanskelig å stille disse 
kravene, men dersom hjemmefødsler regnes som en del av det differensierte fødetilbudet 
og jordmorvirksomheten får en tettere tilknytning og organisering til øvrig svangerskaps- og 
fødselsomsorg bør det være et krav til tjenesten.  

 
Anbefaling 
Jordmor bør delta på undervisning og regelmessig ferdighetstrening i akutte prosedyrer i 
tråd med foreslått program for jordmødre som praktiserer på fødestuer. Jordmor bør jevnlig 
hospitere på fødeinstitusjon. [D] 

 
Jordmor bør ha en avtale med kvinnen som beskriver beregnet utrykningstid, hvilken 
fødeinstitusjon som hun samarbeider med ved en eventuell overføring og hvilken akutt 
beredskap hun har. Avtalen omfatter en plan som legges frem for kvinnen/paret for hvordan 
sikkerhet og eventuell førstehjelp ivaretas. [D] 
 
Jordmor bør ha en person som kan bistå som assistent under fødselen. [D]   
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12  Ved legg   

12.1 Utfall etter planlagte hjemmefødsler 

Oppdatert systematisk oversikt. Vedlagt som eget dokument. 

12.2 Hvor lenge kan en normal fødsel vare?  

Oppdatert systematisk oversikt. Vedlagt som eget dokument. 

12.3 Ferdighetstrening/akuttkurs - forslag til program  

Vedlagt som eget dokument. 

12.4 Førstehjelp ved akutte hendelser 

Vedlagt som eget dokument 

12.5 Forslag til innhold i avtaler 

Vedlagt som eget dokument 

12.6 Informasjon om hjemmefødsler til publikum 

Nettbasert informasjon utarbeides etter høring 
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