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Fremmet av fylkesstyremedlem Åshild Pettersen 

 

Lytt til barselopprøret nå! 1 

Nylig gikk leder i Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup, ut og slo full 2 
alarm om sikkerheten til fødende kvinner i hele landet. Sommerstenginger i fire og 3 
åtte uker har dessverre blitt mer og mer vanlig landet over. Noen av de periodevise 4 
stengingene av fødetilbud rundt om i landet har blitt begrunnet fra foretakenes side 5 
med mangel på bemanning. Jordmorforbundet NSF sine undersøkelser viser allikevel 6 
at bare en tredjedel av nyutdannede jordmødre får tilbud om hel stilling. Den siste tida 7 
har det vært diskutert ytterligere kutt i fødetilbudet i flere helseforetak. Her i Nordland 8 
gjelder dette blant annet i Helgelandssykehuset, der en vurderte å utvide perioden for 9 
stenging fra 8 til 16 uker. Styret valgte heldigvis i tolvte time å gå bort fra dette 10 
forslaget. 11 

For kort tid siden så vi også at bemanningen på Nordlandssykehuset avdeling 12 
Stokmarknes var svært sårbar da mangel på bioingeniører ble fremholdt som 13 
begrunnelse for å nedgradere fødeavdelingen for hele Lofoten og Vesterålen til 14 
fødestue. Dette ville medført at svært mange fødende hadde måttet reise til Bodø for 15 
å få et forsvarlig fødetilbud, en fødeavdeling som allerede er hardt presset på 16 
kapasitet og som dermed ville fått enda større pågang.  17 

Det finnes mange flere eksempler over hele landet på at fødetilbud og kvinnehelsa 18 
blir nedprioritert i helseforetakene. De siste årene har derfor fagfolk og fødekvinner 19 
over hele landet gjentatte ganger samlet seg i protest mot kutt i føde- og 20 
barseltilbudet. Barselopprøret har samlet disse stemmene bak ti felles krav til en 21 
bedre barselomsorg. Nordland SV vil uttrykke støtte til disse kravene, og jobbe for at 22 
de skal innfris til beste for fødende kvinner og barna deres:  23 

1. Nok penger  24 

Vi trenger en finansieringsmodell som sikrer kvalitet i barselomsorgen.  25 

• Utred en ny finansieringsmodell som sikrer kvalitet i barselomsorgen  26 

• Øremerk midler til barsel 27 

2. Nok folk  28 

Vi trenger nok jordmødre og barnepleiere på jobb – i fulle stillinger.  29 

• Innfør bemanningsnorm  30 

• Sett en faglig standard for hvem som jobber på barsel 31 

3.  Nok plass  32 

Alle sykehus må ha egne lokaler til barsel som har kapasitet til at kvinnen og partner 33 
kan være på sykehuset så lenge det er behov for det. 34 
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4. Opphold på sykehus  35 

• Alle har rett til å bli på barsel så lenge de har behov for det. Normer for liggetid 36 
fjernes. 37 

5. Hjemmebesøk  38 

• Alle har rett på hjemmebesøk av jordmor 1–3 dager etter hjemreise.  39 

• Dette skal være en pasientrettighet. 40 

6. Ammeveiledning  41 

• Alle har rett til kvalifisert ammeveiledning på sykehus og helsestasjon. 42 
Ammeveiledning skal anerkjennes som nødvendig helsehjelp. 43 

7. Samtale  44 

• Alle har rett til å få en samtale om fødselen på sykehuset når man selv er klar for det 45 
med en som var til stede under fødselen. 46 

8. Opptrening  47 

• Alle skal få gratis tilbud om sjekk og opptrening hos fysioterapeut etter fødsel. 48 

9. Seksukerskontroll  49 

• Alle skal få mulighet til å gjennomføre kontrollen hos jordmor.  50 

• Alle får innkalling, og det skal settes av en dobbelttime til kontrollen. 51 

10. Mors rett til støtteperson må nedfelles i norsk lov 52 

• Det vi opplevde under pandemien kan aldri skje igjen 53 

• Vi krever at kvinners grunnleggende rett til en trygg og positiv fødeopplevelse 54 
nedfelles i norsk lov:  55 

Alle kvinner har rett til å ha med seg en støtteperson de selv velger under 56 
svangerskap, fødsel og barsel.  57 

 

 

 

 


