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Høring: Utkast til Nasjonal faglig 

retningslinje for fødselsomsorgen 

Helsedirektoratet ønsker tilbakemeldinger fra høringsinstansene på det faglige 

innholdet i anbefalingene og retningslinjen som helhet 

Der høringsinstansen har innspill er det ønskelig med kort begrunnelse og eventuelt forslag til 

endringer. Hopp over anbefalinger du ikke har tilbakemeldinger på. Vær oppmerksom på at du har 

mulighet til å gi generelle kommentarer til slutt i skjemaet. 

 

Tips til utfylling: 

• Hvert fritekstfelt har maksimalt 4000 tegn. 
• Etter at du har sendt svarene, får du mulighet til selv å lagre svarene dine i PDF-format i din egen 

filkatalog. Det blir ikke sendt automatisk kopi av ditt svar til din e-postkasse.  

Kontaktinformasjon: 
Toril Kolås, seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, toril.kolas@helsedir.no 
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GDPR/Personvern 

Hvor lenge vil personopplysninger bevares 

Opplysningene vil bli oppbevart i vårt arkiv i tråd med arkivregelverket. 

Hvilke typer personopplysninger vil bli samlet inn og brukt 
Informasjon du oppgir som for eksempel navn, e-postadresse, telefonnummer etc. 

Rettslig grunnlag for behandling av dine personopplysninger 
Grunnlaget for behandling av personopplysninger er personvernforordningen artikkel 6 (1) e (utøve 
en oppgave i allmenhetens interesse). Helsedirektoratet ønsker å få innspill, og trenger da å 
behandle opplysninger om hvem som har besvart med hjemmel i Lov om behandling av 
personopplysninger (lovdata.no) og helse- og omsorgstjenesteloven § 12-5, 
spesialisthelsetjenesteloven § 7-3 og folkehelseloven § 24. 

Hvem vil ha tilgang til dine personopplysninger 
Helsedirektoratet vil behandle personopplysningene. Høringsinnspill vil bli publisert på våre 
nettsider. Personopplysninger som er taushetsbelagt vil ikke bli publisert. 

Dine individuelle rettigheter 
Som registrert har du rettigheter. Dette kan du lese mer om i vår personvernerklæring . 

Vårt personvernombud 
Du kan kontakte vårt personvernombud dersom du har spørsmål om vår behandling av dine 
personopplysninger. Vårt personvernombud kan kontaktes på følgende e-postadresse: 
personvernombud@helsedir.no. 

1.Jeg godtar behandlingen av mine personopplysninger i henhold til informasjonen gitt ovenfor 

Ja 

Nei 

 

  

NESTE 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/gdpr/ARTIKKEL_6#gdpr/ARTIKKEL_6
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/gdpr/ARTIKKEL_6#gdpr/ARTIKKEL_6
https://www.helsedirektoratet.no/om-oss/om-nettstedet/personvernerklaering
mailto:personvernombud@helsedir.no
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Høringen kommer fra: * 

o Statlig etat, ombud eller fagråd 
o Fylkeskommune/Fylkesmannen 
o Kommune 
o Helseforetak/RHF 
o Fag- og interesseforening 
o Universitet/høyskole/kompetansesenter 
o Frivillig brukerorganisasjon 
o Privatperson 
o Annen, se neste spørsmål 
 

"Annen" i forrige spørsmål – spesifiser hvor/hvem høringen kommer fra:* 

 

Navn på avsender av høringssvar, samt tilhørighet til høringsinstans: * 

 

  

Skriv inn svaret 

Skriv inn svaret 
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Tilbakemelding på anbefalinger per kapittel 

Helsedirektoratet ønsker tilbakemeldinger fra høringsinstansen på følgende i anbefalingene i hvert 

kapittel:  

• Er korttekst og utvidet tekst av anbefalingene lettfattelige og tydelige?  

• Er praktisk informasjon nyttig og tilstrekkelig?  

• Er begrunnelsene for anbefalingene tilstrekkelige til å inngi tillitt til foreslåtte eller anbefalte 

tiltak? 

Hopp over anbefalinger du ikke har kommentarer til. 

Vær oppmerksom på at du har mulighet til å gi generelle kommentarer til slutt i skjemaet. 

 

1' kapittel: Differensiering og seleksjon 

1.1 Regionale helseforetak bør legge til rette for et differensiert fødetilbud med 

tilpasset kompetanse og bemanning 

Maks 4000 tegn 

 

1.2 Jordmødre og leger bør selektere gravide til fødenivå i tråd med 

seleksjonskriteriene og i tillegg vurdere individuelle faktorer og behov som har 

betydning for en trygg og sikker fødselshjelp 

Maks 4000 tegn 

 

2' kapittel: Bemanningsnorm for jordmødre i fødeinstitusjoner  

I tillegg til tilbakemelding på det faglige innholdet, ønsker Helsedirektoratet tilbakemelding 

om hvilke eventuelle ressursmessige konsekvenser anbefalingen om bemanningsnormen 

for jordmødre i fødeinstitusjoner kan få. 

2.1 Fødeinstitusjoner bør bemannes med et tilstrekkelig antall jordmødre slik at hver 

enkelt fødende har jordmorhjelp tilgjengelig til enhver tid 

Maks 4000 tegn 

 

3' kapittel: Følgetjeneste og døgnkontinuerlig beredskap 

3.1 Helseforetakene skal sørge for at det organiseres en døgnkontinuerlig 

vaktberedskap og en følgetjeneste for gravide og fødende med mer enn 1,5 timers 

reisevei fra hjemmet til fødeinstitusjon 

Maks 4000 tegn 
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4' kapittel: Hjemmefødsel 

4.1 Planlagt hjemmefødsel bør følge fastsatte seleksjonskriterier for gravide og 

overflyttingskriterier for fødende og nyfødte 

Maks 4000 tegn 

 

4.2 Jordmor som tilbyr hjemmefødsel, bør inngå samarbeid med nærmeste 

fødeavdeling eller kvinneklinikk for å legge til rette for god samhandling 

Maks 4000 tegn 

 

4.3 Helseforetak kan tilby planlagt hjemmefødsel. Helseforetaket har da det 

overordnede ansvaret for å sørge for forsvarlig vaktordning, beredskap og nødvendig 

kompetanse 

Maks 4000 tegn 

 

5' kapittel: Fødestue 

5.1 Fødestue bør følge fastsatte seleksjonskriterier for gravide 

Maks 4000 tegn 

 

5.2 Fødestue bør følge fastsatte overflyttingskriterier for fødende og nyfødt 

Maks 4000 tegn 

 

5.3 Fødestue bør planlegges med bemanning, kompetanse og utstyr til å ta hånd om 

friske kvinner med normale svangerskap og forventet normal vaginal fødsel 

Maks 4000 tegn 

 

6' kapittel: Fødeavdelinger 

6.1 Fødeavdelinger bør følge fastsatte seleksjonskriterier for gravide 

Maks 4000 tegn 

 

6.2 Fødeavdelinger bør planlegges med bemanning, kompetanse og utstyr til å gi 

fødselshjelp til fødende i tråd med seleksjonskriteriene, i tillegg til friske gravide med 

forventet normal fødsel 
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Maks 4000 tegn 

 

7' kapittel: Kvinneklinikker 

7.1 Kvinneklinikker bør motta risikofødende etter fastsatte seleksjonskriterier 

Maks 4000 tegn 

 

7.2 Kvinneklinikker bør planlegges med bemanning, kompetanse og utstyr til å gi 

fødselshjelp til risikofødende i tråd med seleksjonskriteriene, i tillegg til friske gravide 

med forventet normal fødsel 

Maks 4000 tegn 

 

8' kapittel: Svangerskap passert termin 

8.1 Gravide som har passert termin bør senest igangsettes for fødsel uke 42+0 

Maks 4000 tegn 

 

9' kapittel: Informasjon og pasientmedvirkning når det haster 

9.1 Fødeinstitusjonene bør ha rutiner for ivaretakelse av pasientinformasjon og 

medvirkning når fødselshjelpen haster 

Maks 4000 tegn 

 

10' kapittel: Kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet 

10.1 Fødeinstitusjonene skal ha et system for kontinuerlig forbedring for å forebygge 

svikt i fødselshjelpen 

Maks 4000 tegn 

Generelle tilbakemeldinger 

Målet med retningslinjen er at anbefalingene bidrar til: 

• at gravide opplever en trygg fødselsomsorg og som en del av en helhetlig svangerskaps-, 

fødsel- og barselomsorg 

• et faglig forsvarlig fødetilbud 

• riktige prioriteringer ved at gravide blir selektert til rett fødenivå 

• mindre uønsket variasjon i fødetilbud. 
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I hvilken grad bidrar anbefalingene til denne måloppnåelsen? Vurder på en skala fra 1-5, hvor 

1=Svært liten grad og 5=Svært stor grad 

 

Kommenter eventuelt kort vurderingen du har gitt i spørsmålet over 

Maks 4000 tegn 

 

Her kan du gi ytterligere tilbakemeldinger på retningslinjen 

Maks 4000 tegn 

 

 

 SEND 


