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Retningslinje nr. 8 – samarbeid om helsetjenester i forbindelse med 
svangerskap, fødsel og barsel. 
 
1 Formål  

Etablere gode rutiner for samarbeid og ansvarsfordeling mellom kommunene og 
Sykehuset Østfold (SØ). Familien skal gjennom svangerskap, fødsel og barsel 
oppleve en forutsigbar og sammenhengende tjeneste. Tilbudet skal være likeverdig 
og individuelt tilpasset den enkelte familie og i tråd med nasjonale retningslinjer. 
 
 
2 Bakgrunn  

Grunnlaget for disse retningslinjene er forankret i:  

 Helse- og omsorgstjenesteloven § 6.2 pkt. 8. samarbeid om jordmortjenester  

 Veileder i fødselshjelp 2014 Legeforeningen 

 Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen Sosial- og 
helsedirektoratet 5/2005 

 Nytt liv og trygg barseltid for familien - nasjonal faglig retningslinje for 
barselomsorgen Helsedirektoratet 2014 

 Et trygt fødetilbud - kvalitetskrav til fødselsomsorgen Helsedirektoratet 
12/2010 

 Stortingsmelding nr. 12 - en gledelig begivenhet Helse og 
omsorgsdepartementet 2/2009 

 Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon og skolehelsetjenesten 
 
 
3 Organisering og ansvar  
3.1. SØ ansvar og oppgaver 

 Fødepoliklinikken tilbyr rutineultralyd med terminbestemmelse til alle gravide, 
gruppeomvisning på fødeavdelingen, oppfølging av risikosvangerskap, individuelle 
fødselssamtaler for gravide med fødselsangst.«Morgenrøden». Føde-barselseksjonene 
gir individuell omsorg og medisinsk behandling til både mor og barn fra innleggelse- til 
utskrivningstidspunktet. 

 SØ formidler kontakt med LUB «landsforeningen for uventet barnedød» som tilbyr 
sorggrupper for foreldre som mister barn i forbindelse med svangerskap og fødsel. 

 Barselpoliklinikk er et lavterskeltilbud som gir ammeveiledning og annen 
oppfølgning/rådgivning til mor og barn de første to ukene etter fødsel. 

 Kompetanseutvikling - SØ inviterer til årlig felles fagdag. 

 Utarbeide, oppdatere og formidle informasjon om svangerskap-, føde og barselomsorgen.   

 Barnelegeundersøkelse er et tilbud til alle barn, også etter hjemmefødsel. 
 
 
3.2. Kommunens ansvar og oppgaver 

 Svangerskapsomsorg til gravide. Legge til rette for at den gravide selv kan velge om 
svangerskapskontrollene gjennomføres av jordmor, allmennlege, eller i en kombinasjon 
av disse.  

 Kommunens oppgave er å forberede kvinnen og paret til amming, fødsel og barseltid. 
Disse forberedelsene kan gis gjennom individuelle konsultasjoner eller i grupper. 

 Identifisere og henvise gravide som skal følges opp i spesialisthelsetjenesten.  
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/393/nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen-fullversjon.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/130/IS-2057-Barsel-fullversjon.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/130/IS-2057-Barsel-fullversjon.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/245/Et-trygt-fodetilbud-kvalitetskrav-til-fodselsomsorgen-IS-1877.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/25a45886201046488d9c53abc0c8ad3a/no/pdfs/stm200820090012000dddpdfs.pdf
https://helsedirektoratet.no/helsestasjon-og-skolehelsetjeneste
https://helsedirektoratet.no/helsestasjon-og-skolehelsetjeneste
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 Barselomsorgstjenester til mor og barn med hjemmebesøk av helsesøster 7-10 dager 
etter fødselen 

 Tilrettelegge for deltakelse på fagdager som arrangeres av SØ.  

 Tilby samtale til foreldre som mister barn i forbindelse med svangerskap og fødsel. 
 
 
3.3.  SØ og kommunene skal samarbeide om 

 Samarbeide om å identifisere kvinner med utvidet behov av oppfølging både i 
svangerskap, fødsel og barseltid. 

 Kompetanseutvikling, hospitering, undervisning og veiledning. E-læringsprogram hva 
finnes om barn og rus mm. Felles fagdag arrangert av spesialisthelsetjenesten minst 1 
gang per år. 

 Orientere hverandre om endringer i driften som kan ha betydning for den annen part.  
 Tilrettelegge for gjensidig hospitering mellom kommunene og SØ for alle relevante 

faggrupper. 
 

 
4. Sårbare grupper/risikogrupper  

 Kvinner med minoritetsbakgrunn skal få tilrettelagt svangerskapsomsorg i kommunen 
(fastlege og jordmor), og ved behov henvises SØ. Ved behov for tolk, skal dette 
benyttes.   

 Ved mistanke om rusmiddelbruk i svangerskapet skal det sendes skriftlig 
bekymringsmelding til oppfølgingstjeneste for rus i kommunene. Kvinnen skal i tillegg 
henvises SØ. Kommunen har ansvar for ordinære svangerskapskontroller, 
foreldreforberedende tiltak og sosiale tiltak. Kommunen har ansvar for å reise sak om 
tilbakeholdelse av gravide rusmiddelmisbrukere etter helse- og omsorgsloven § 10-3.  
SØ har ansvar for oppfølging av svangerskapet ved svangerskapspoliklinikken og 
rusbehandling ved sosialmedisinsk poliklinikk.   

 Andre sårbare grupper, som for eksempel unge mødre, psykisk syke gravide, gravide 
med funksjonsnedsettelser og lignende, følges i kommunen med fokus på spesielle 
behov. SØ skal ha en lav terskel for å vurdere pasienten etter henvisning.  
Barn med særskilte behov, som blant annet for tidlig fødte og nyfødte med  
Utviklingsforstyrrelse, har krav på tilrettelagt barselomsorg. 
 

Alle kvinner i disse gruppene bør få tilbud om, og anbefales forlenget barselopphold. 
 
 
5. Følgetjeneste  
Ingen gravide i Østfold har reisetid over 1,5 time til fødeavdelingen. Følgetjeneste ansees 
derfor som ikke nødvendig. 
 
 
6. Utviklingsbehov  
Det bør utarbeides felles faglige rutiner for behandling og oppfølging av gravide kvinner med 
rusproblemer. Kompetanseheving og økt samarbeid mellom kommuner og SØ i omsorg av 
sårbare gravide. 
 
IKT systemer for rask informasjonsutveksling er nødvendig i alle kommuner.  
 
Definere kvalitetsindikatorer og utvikle statistikk program for evaluering av barselomsorgen. 


