
 
 
Legeforeningens innspill til representantforslag 7 S (2020 – 2021) – Tiltak for å sikre trygge 
fødsel- og barseltjenester og jordmorberedskap i hele landet 

 
Legeforeningen støtter det overordnede målet i forslaget fra representantene Toppe, Adelsten 
Iversen, Knutsdatter Strand, Sem-Jacobsen, Lundteigen og Borch. men ønsker å komme med noen 
utdypende kommentarer.  
 
Spedbarnsdødeligheten i Norge er i dag cirka 2 per 1000 levende fødtei. Både dødeligheten i første 
levemåned og hele første leveår har sunket gjennom mange tiår. Nedgangen i spedbarnsdødelighet 
skyldes en generell bedring i folkehelse og levekår, og god omsorg under svangerskap og fødsel. 
Norge har gjennom mange år hatt en trygg og sikker svangerskapsomsorg basert på oppfølging i 
primærhelsetjenesten med både jordmor og fastlege. Barna fødes friskere, det er færre 
komplikasjoner ved fødsel og antallet for tidlig fødte reduseres stadig. Gravide kvinner lever stort 
sett sunt og følger de anbefalinger de får gjennom svangerskapet, men stadig flere kvinner har 
kroniske sykdommer med behov for medisinsk oppfølging i tillegg til svangerskapsoppfølgingen. 
Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende øker stadig (29,5 år i 2018), og dette medfører behov 
for mer medisinsk oppfølging av lege gjennom svangerskapet.  

Oppfølging av mange gravide krever kunnskap om kroniske sykdommer, akutte sykdommer og 
infeksjoner, og kompetanse til å vurdere disse i svangerskapet.  

Tverrfaglig kompetanse 
Forslagsstillerne viser til behovet for videre opptrapping av jordmorkompetanse i kommunene, men 
nevner ikke behovet for å styrke samarbeidet mellom jordmødre og fastleger. Dette bekymrer oss.  

Flere og flere gravide kvinner har kroniske sykdommer, som diabetes, overvekt, astma/allergi, 
stoffskiftesykdom, høyt blodtrykk eller annen hjerte- og karsykdom. I tillegg har mange gravide , 
arvelige sykdommer,  
 
fødselsdepresjon eller annen psykisk sykdom eller misbruksproblematikk, som gjør at de har stort 
behov for medisinsk faglig legevurdering under og etter svangerskapet.  

Over halvparten av alle gravide bruker reseptpliktige legemidlerii. Resultater fra en europeisk 
undersøkelse viser at om lag 1 av 4 gravide kvinner i Norge brukte legemidler som ble klassifisert som 
potensielt risikable i svangerskapetiii. Det er faglig viktig at dette følges opp av fastlegen som kan 
vurdere nytte mot risiko og endre medisinering når det er behov for dette.  

Fastlegene har lang erfaring i å følge opp kroniske sykdommer og svangerskapskontroller generelt. 
Det er en viktig fastlegeoppgave og gir trygghet for kvinnene. Det er viktig at kontrollene av de 
kroniske sykdommene ikke utsettes, men følges opp også i sammenheng med svangerskapet.  
 
Kvinnene skal følges opp i mange år etter svangerskapet og fastlegens kunnskap om 
sykdomsutviklingen før og under svangerskapet vil være av verdi for best mulig behandling også 
senere. Vi er bekymret for at deler av svangerskapsomsorgen overtas av jordmødre alene. Det er 
behov for at myndighetene tydeliggjør behovet for godt samarbeid mellom jordmødre og fastleger i 
kommunene,  
 
 



 
 
og det må være helt klart at begge har en viktig rolle for å gi best mulig oppfølging av den gravide og 
barnet. Vi får stadig bekymringsmeldinger fra yngre kollegaer som i liten grad opplever å få erfaring i 
oppfølging av gravide. Det er alltid slik at vi må ha erfaring med mange normale for best å kunne 
identifisere det avvikende. I mange kommuner fungerer dette samarbeidet utmerket og disse 
eksemplene må brukes som modell for hvordan vi ønsker at oppfølgingen av de gravide skal være.  

Vi vil igjen peke på behovet for en snarlig løsning på innføring av elektronisk svangerskapsjournal. I 
dag skjer informasjonsutvekslingen mellom jordmor og fastlege via et papir oppbevart hos den 
gravide. Elektronisk svangerskapsjournal vil gi bedre forutsetning for riktig oppfølging og samarbeid 
hos begge parter.  
 
NIPT og tidlig ultralyd   
Stortinget innførte i sommer ved behandling av prop. 34 L. (2019–2020) «Endringer i 
bioteknologiloven mv.» tilbud om NIPT og ultralydundersøkelse i første trimester for gravide. 
Fastlegene innehar en faglig kompetanse som sikrer den gravide en god og kunnskapsbasert 
rådgivning og hjelp, også når det gjelder de nye tilbudene som skal implementeres. Risikovurdering, 
involvering og støtte til den gravide og hennes familie vil kreve medisinsk bakgrunnskunnskap om 
kvinnen og hennes familie, samt stille krav til faglig vurdering av medisinske, etiske og juridiske 
problemstillinger, også om forhold som ikke handler om den aktuelle graviditeten. Dette er 
bakgrunnskunnskap fastlegen innehar. Det er av vesentlig betydning for kvaliteten av vurderingene 
og tryggheten for den gravide at fastlegens erfaring innen risikovurdering, seleksjon mellom det 
patologiske og normale og kompetanse om aktuelle medisinske tilstander tillegges vekt. Det er 
potensielt krevende og store avgjørelser og dilemmaer som skal håndteres ved benytte seg av de nye 
tilbudene, og dette krever rom for refleksjon og diskusjoner med det bakteppet der kjennskap til 
kvinnen og familien, og tilgang til journal er av stor betydning. For å sikre et likeverdig tilbud og lik 
tilgang på informasjon, er det behov for at jordmødre og leger etablerer et godt samarbeid.  Her er 
det viktig at myndighetene tar ansvar for å tilrettelegge for godt samarbeid ved å anerkjenne den 
ulike kompetansen jordmødre og fastleger innehar.  
 
Rh immunisering 
FHI og Helseforetakene har nylig signert en avtale hvor ansvaret for vaksinering av Rhesus negative 
kvinner med Rhesus positive foster overføres til primærhelsetjenesten. Dette er nok en oppgave som 
vil kreve godt tverrfaglig samarbeid i kommunene.  
 
Barselomsorg 
Vi støtter at bemanningen på fødeinstitusjonene må være tilstrekkelig til å kunne tilby et forsvarlig 
barseltilbud og at kvinner må få tilbud om å være på barselavdelinga inntil amming er etablert. I 
oppfølging etter opphold på fødeavdelingen har også fastlegen en viktig rolle, god barselomsorg 
inkluderer også fastlegen. 
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