Anmodning om å oppnevne en jordmor som representant i utvalget til ny NOU om kvinnehelse

I forrige uke oppnevnte regjeringen utvalget som skal lage en ny utredning om kvinners helse og
helse i et kjønnsperspektiv. Utvalget består av dyktige personer fra ulike yrkesgrupper og med
kunnskap fra forskjellige felt. En viktig yrkesgruppe mangler i utvalget, nemlig jordmødre. Jordmødre
arbeider hovedsakelig – men ikke bare – i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Hele 85
prosent av alle kvinner og 75 prosent av alle menn i Norge får barn og blir foreldre. Jordmødre har
ansvar for svangerskapskontroller ved helsestasjonene, holder fødselsforberedende kurs, bistår
foreldrene før og under fødselen og tar imot barnet ved normale fødsler. Jordmødre arbeider på
barselavdelingen, og bistår med informasjon, hjelp og støtte hjelp til amming, barnestell og
familiedannelse. Jordmødre er spesialister på fødselshjelp ved normale fødsler og støtter og fremmer
fysiologiske forløp og har et fokus på familiedannelse hvor også far/medmor blir inkludert. Vi vet at
fødselsopplevelsen kan ha betydning for kvinners helse på kort og på lang sikt. Sentralt for kvinners
helse i hele verden er kampen for overlevelse i svangerskap og fødsel, seinere også kampen for god
kvalitet og helhetlig omsorg.
Jordmødres sentrale rolle i fødselsomsorgen, bidrar til at vi i dag har et fokus ikke bare på at mor og
barn skal komme levende og uskadd gjennom fødselen, men at vi skal unngå unødvendige inngrep,
at foreldrene skal ha en god fødselsopplevelse, hjelp til å starte ammingen og på at den nye familien
skal få hjelp og støtte de første dagene etter fødselen. Den kunnskapen jordmødre har om en viktig
del av kvinners liv og helse, vil styrke det nye kvinnehelseutvalget.
Den norske jordmorforening og Jordmorforbundet NSF sammen med professor Johanne Sundby, vil
med dette komme med en sterk anbefaling om at det oppnevnes minst en jordmor i utvalget.
Sekundært kan det oppnevne et panel omkring fødselshjelp.
Vi har 3 jordmødre som vi foreslår som vil være gode representanter i utvalget:
•
•
•

Aase Devold Pay, OUS. Konstituert leder av fødeavdelingen, bistilling som førsteamanuensis
ved OsloMet. Tidligere arbeidet i Helsedirektoratet. Forskningsfelt er svangerskapsomsorg og
fødselsomsorg.
Eline Skirnisdottir Vik, Bergen, HVL forsker om innvandrerkvinners helse, uplanlagte fødsler
utenfor institusjon. Lang klinisk erfaring
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