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Innspill til Høring om helsestasjon og ungdomshelsestasjon fra Den norske
jordmorforening (Dnj)
Den norske jordmorforening takker for muligheten til å komme med innspill til høring
om skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.
Helsefremmende og forebyggende helsearbeid er vektlagt både av regjeringen og
Primærhelsemeldingen. Kommunene har fått økt statlig overføring med oppfordring
om å styrke forebyggende helsearbeid i kommunene. Fra 2014 til 2017 er det i følge
regjeringen lagt til rette for å styrke helsestasjonen- og skolehelsetjenesten med til
sammen 836 millioner kroner. Det er politisk enighet om at helsefremmende og
forbyggende arbeid skal prioriteres og utbygges.
Jordmortjenesten har en naturlig og svært viktig plass i dette arbeidet.Jordmødre er
spesialister på kvinnehelse og har en nøkkelrolle i arbeidet med seksuell og
reproduktiv helse som inkluderer kvinnehelse i et livsløpsperspektiv med
ungdomshelse,prevensjonsveiledning, svangerskapsomsorg, fødsel og barseltid.
Et satsingsområde fra regjeringen er lavterskeltilbud for trygg prevensjon. Jordmors
og helsesøsters utvidede rekvisisjonsrett omfatter alle typer prevensjonsmidler for
kvinner over 16 år. Lett tilgjengelig prevensjon for kvinner er et viktig virkemiddel i
arbeidet med å forebygge uønsket svangerskap og abort, særlig gjelder dette unge
kvinner med minoritetsbakgrunn. Den norske jordmorforening er overbevist om at
jordmødre kan tilføre en god og komplementerende oppfølging av friske kvinner i
fertil alder som også vil kunne avlaste fastlegen. Det er fornuftig og
samfunnsøkonomisk bruk at kompetanse som allerede eksisterer.
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I St.melding 26, Primærhelsemeldingen, ble det foreslått opprettelse av
primærhelseteam hvor også jordmor en del av kjernekompetansen i en kommune.
Det er derfor underlig at jordmor ikke er tatt med i høringsnotatet som en
samarbeidspartner i skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom når jordmor skal
være en del av kjernekompetansen i kommunen som foreslått i
Primærhelsemeldingen.
Den norske jordmorforening har også merket seg at det at det ikke var jordmor med
i arbeidsgruppen.
Oppsummering
Det norske jordmorforening mener at jordmødre skal inngå som en del av teamet til
ungdomshelsestasjonen. Det er derfor underlig at jordmor er så lite synlig i
høringsnotatet generelt.

Mvh
Kirsten Jørgensen
Politisk leder, Den norske jordmorforening
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