
 

 

 
 

 

 

RESOLUSJON NR. 26 VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS LANDSMØTE 26-27 MAI 2018 
 
EN TRYGG FØDSELSOMSORG 
 
Norge er et av verdens tryggeste land å føde i, men «sparekniven» som har rammet 
fødselsomsorgen gjennom flere år, har ført til en uheldig utvikling. Fødesteder er lagt ned, 
uplanlagte hjemmefødsler og transportfødsler har økt, det er jordmor mangel i kommunene 
og barselkvinner blir sendt hjem fra sykehuset i ekspressfart. Stadig flere fødsler blir 
igangsatt, inngripen i normale fødselsprosesser har økt og flere tar keisersnitt. Utviklingen 
må snu. I februar 2018, kom Verdens helseorganisasjons (WHO) med nye retningslinjer for 
en global fødselsomsorg, der målet er å redusere unødvendige medisinske inngrep i fødsel 
og å sette kvinnen i sentrum av omsorgsmodellen. Alle kvinner skal bli sett, hørt og ivaretatt 
under svangerskapet, i fødsel og barseltiden. Det er avgjørende med et tilbud som ivaretar 
mor og barn.  
 
Helsepartiet vil:  
• Ha flere jordmødre i kommunene.  
• Øke antall fødesteder: Fødestuer, fødeavdelinger og jordmorstyrte fødeavdelinger 
longside, for å opprettholde en desentralisert og differensiert fødselsomsorg. Det er viktig å 
bevare kvinners rett til å velge fødested, inkludert hjemmefødsel. Forskning viser at 
hjemmefødsel er trygt, betinget at kvinnene selv vil det og det er mulighet til å bli overflyttet 
til sykehus ved komplikasjoner.  
• Tilrettelegge for individuelle behandlingsopplegg. 
• Vektlegge kvinners frihet til å velge hva som er best for dem og gi nyansert informasjon om 
valgmuligheter i fødselsomsorgen.  
• Sørge for kontinuerlig oppfølging og omsorg gjennom graviditet, fødsel og barsel. Den 
fødende familie skal ha mulighet til å få oppfølging fra den samme jordmoren hele veien – 
fra første konsultasjon, gjennom svangerskapet og under fødselen. (dette gjøres ved 
Roskilde Sykehus i Danmark). 
• Redusere bruk av unødvendige medisinske inngrep hos friske normalfødende.  
• Tilrettelegge for en god fødselsopplevelse. Det skal være god kommunikasjon mellom 
fødende og helsepersonell under fødselen. 
• Sikre at sårbare gravide bør få tilbud om bruk av doula som del av offentlig fødselsomsorg.  
• Ha hjemmefødsel inn i det offentlige fødetilbudet.  
• At kvinner som blir rammet av fødselsdepresjon skal raskt få den hjelpen de trenger.  
 

 


