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Innspill til Statsbudsjettet 2019 fra Den norske jordmorforening (Dnj)  

Torsdag 24 mai fattet Stortinget sju vedtak, med støtte fra Ap, Sp, SV, Krf, MDG og Rødt, der regjeringen blir 

bedt om å styrke barsel- og fødselsomsorgen og den kommunale jordmortjenesten. 

1. Stortinget ber regjeringen sørge for at helseforetakene implementerer Nasjonal faglig 

retningslinje for barselomsorgen fra 2014 i sine tjenester. Utreise fra føde-/barselavdeling skal 

alltid tilpasses kvinnen og den nyfødte sine behov, og utreisevurderingen skal alltid gjøres 

sammen med kvinnen. 

2. Stortinget ber regjeringen styrke den kommunale jordmortjenesten og vurdere ny 

finansiering, slik at det blir mer attraktivt for kommuner å tilsette jordmødre.  

3. Stortinget ber regjeringen vurdere å opprette ytterligere en jordmorutdanning, i for eksempel 

Stavanger, for å møte framtidens behov for jordmødre, både på sykehus og i 

kommunehelsetjenesten. 

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

fødeinstitusjoner. 

5. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en kartlegging som gir en nasjonal oversikt over 

hvorvidt følgetjenesten for gravide er tilstrekkelig utviklet og fungerende.  

6. Stortinget ber regjeringen sikre at kort liggetid på sykehus skal være kvinnens eget ønske, 

ikke økonomisk betinget. Nye sykehus skal dimensjoneres etter faglige behov. 

7. Stortinget ber regjeringen sørge for at det gjøres en ny vurdering av behovet for å innføre et 

screening-tiltak for å avdekke depresjon blant gravide kvinner / barselkvinner. 

Jordmorforeningen kan ikke se at vedtakene blir fulgt opp med øremerkede midler i Statsbudsjettet.  

 

 

  

 

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

 
  

mailto:dnj@jordmorforeningen.no
http://www.jordmorforeningen.no/


DEN NORSKE JORDMORFORENING 

TILSLUTTET: NORDISK JORDMORFORBUND    DET INTERNASJONALE JORDMORFORBUNDET (ICM) 

Side 2 av 2 

 

 

Svangerskapsomsorgen 

Politisk er det ønske om å styrke helsefremmende og forebyggende arbeid og det fokuseres på riktig 

kompetanse på rett plass. 01.01.18 ble jordmor en lovpålagt del av den kjernekompetansen kommunen 

skal tilby. I de nye nasjonal faglige retningslinjene for svangerskapsomsorgen vektlegger Helsedirektoratet i 

mye større grad viktigheten av at angst og depresjon blir avdekket av enten jordmor eller lege. Dette er en 

viktig satsning og samsvarer med regjeringens intensjoner om en økt satsning på psykisk helse. I 

retningslinjene for barselomsorgen heter det at varigheten på sykehusoppholdet skal tilpasses kvinnen 

og den nyfødtes behov og hjemreise forutsetter et organisert barseltilbud på hjemstedet. Flere og flere 

sykehus legger opp til at barselkvinnen skal reise tidlig hjem fra sykehuset med en forventing om at 

familien får oppfølging i kommunen. Nye sykehus som bygges bygger etter denne modellen. Om få år 

står disse sykehusene klar. Men kommunene er ikke klar til å ta imot disse kvinnene med den jordmor 

dekningen de har i dag. Det har de siste årene vært en økt satsning på helsestasjon og 

skolehelsetjenesten. Men vi kan ikke se at statsbudsjettet legger opp til en opptrappingsplan for 

jordmortjenesten.  

 

 Spesialisthelsetjenesten 

I fremtiden vil det være en stor mangel på helsepersonell. I helseforetakene jobber jordmødre i snitt 

70% stilling. Flere sykehus opplever at jordmødrene søker seg bort fra sykehusene. I tillegg er det 

mange jordmødre som de neste årene går av med pensjon, disse må erstattes. Gjennom nasjonal 

bemanningsmodell har Helse Vest regnet ut hvor mange jordmorårsverk som trengs i 2035. Med lik 

grad av deltidsstillinger og samme turnover vil Helse Vest alene mangle 230 netto månedsverk innen 

2035. Dette tilsvarer omtrent 345 jordmødre. Det vil være tilsvarende for de andre helseforetakene. 

Haugesund og Stavanger sykehus har allerede stor jordmormangel og jordmorforeningen etterlyser 

midler i statsbudsjettet til å følge opp vedtaket om å opprette en ny jordmorutdanning i Stavanger.  

  

Jordmorforeningen mener 

• Statsbudsjettet må bidra til å oppnå en forsvarlig fødsels og barselomsorg gjennom bevilgninger 

for å etterfølge vedtakene fra 24 mai.  

• Jordmødre har en spesiell kompetanse som ikke kan erstattes med andre yrkesgrupper i 

spesialisthelsetjenesten. Jordmor årsverkene i sykehusene må økes for å møte dagens og 

fremtidens behov innen fødselsomsorgen.  

• For at kommunene skal etterkomme lovpålagte jordmortjenester må det følge økonomiske 

føringer med midlene som bevilges til primærhelsetjenesten 

 

 

Kari Aarø  

 Politisk leder, Den norske jordmorforening 

 


