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Til 

Helse og sosialdepartementet 

Postboks 8011 dep 

0030 Oslo                                                                                                                Oslo 22.06. 2018 
 

 Høringssvar fra Den norske jordmorforening (Dnj)  til» endring i 

forskrift om utgift til jordmorhjelp». 

Den norske jordmorforening takker for invitasjon til å gi tilsvar på Høringsnotat " forslag til endring i 
forskrift om utgift til jordmorhjelp" 
 
Slik Dnj ser det vil de foreslåtte endringene bidra til en bedring av jordmødrenes arbeidsvilkår på 
flere område. På den måten vil man sikre en god og forsvarlig jordmortjeneste også utenfor 
institusjon. 
 
Til pkt. 3.2. 
 
Jordmorforeningen er glad for en tydeliggjøring av det økonomiske ansvaret helseforetakene har 
for å lønne jordmor som følger og forløser kvinnen under transport. Vi har erfart at det byr på 
betydelige vanskeligheter for mange jordmødre å få betalt for det arbeidet som gjøres når fødselen 
skjer ambulansen. 
Dette gjelder spesielt hvis jordmor ikke er i en vaktordning men jobber privat og yter nødhjelp på 
sin fritid. Vi vil også bemerke at det er viktig at jordmor får en lønn som står i forhold til det ansvar 
hun har, og den ulempe dette arbeidet medfører for henne. 
 
Vi håper at man raskt får til et strukturert samarbeide mellom helseforetakene og kommunene om 
organiseringen og betaling av følgetjenesten og fødselshjelpen utenfor institusjon. 
 
Til pkt. 3.4. 
 
Dnj mener det er greit med en avgrensing i forhold til egenandel " individuell prevensjonsveiledning 
i helsestasjonen". 
Vårt inntrykk er at denne muligheten til honorering har vært lite brukt av våre jordmødre. 
 
Til pkt. 4.4. 
 
Jordmorforeningen er svært positive til forslaget om å innføre en takst for "sekundærjordmor " ved 
planlagt hjemmefødsel. Det er viktig at det gis mulighet for samarbeide mellom to jordmødre ut fra 
en situasjonsbestemt totalvurdering.  
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Vi vil bemerke at honorarets størrelse står i dårlig i forhold til den arbeidsinnsatsen som normalt 
ytes. Den enkelte jordmor har også skatte og driftsmessige utgifter i sin private virksomhet som 
man må ta inn i den økonomiske totalvurderingen.  Vi vil komme tilbake til honorarets størrelse ved 
en senere anledning. 
 
Til pkt.4.5. 
 
Dnj støtter forslaget om å endre begrepsbruken i endringsforslaget fra "svangerskapskontroller " til 
" svangerskapskonsultasjoner ". Dette mener vi gir utrykk for en mer tidsriktig forståelse av det 
arbeidet som gjøres. 
 
 
 

Mvh 

Kirsten Jørgensen                                                                   Annett Michelsen 

Politisk leder                                                                                Styremedlem 

 


