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Spørsmål
Mellom to og fire prosent av gravide blir mishandlet hjemme viser tall fra 2014, men det antas at
det er mørketall. Helseminister Bent Høie innførte i 2014 nye retningslinjer hvor han påla
jordmødrene å spørre de gravide om de er eller har blitt utsatt for vold. To år senere initierte og
finansierte Sanitetsforeningen en undersøkelse blant jordmødre i svangerskapsomsorgen via TNS
Gallup.
Undersøkelsen viste at 11% av jordmødrene aldri spør den gravide om vold, og kun 40% gjør det
alltid. Det var særlig to årsaker som ble nevnt som forklaring til at de ikke spurte:
- Manglende kunnskap og kompetanse om oppfølging av svaret
- Kommunen mangler rutiner for hva som skal skje/gjøres dersom den gravide bekrefter vold
Kommunene oppfordres til å ha rutiner for hva som skal skje om man får et «ja» til vold. Dessverre
er det langt fra alle kommuner som har det. Mitt spørsmål er derfor, har Bærum kommune klare
rutiner på hvem som har ansvaret for hvilke prosesser og hva som skal skje dersom en gravid
kvinne svarer ja på dette spørsmål?
Rådmannens svar

Allerede i kommunens Handlingsplan mot vold i nære relasjoner – «Kunnskap til å se, mot
til å handle» fra 2015 var vold mot gravide et viktig tema.
Dette følges opp i Handlingsplan for forebygging av vold, seksuelle krenkelser og overgrep
mot barn og unge som kommunestyret behandler i dag omtales svangerskapsomsorgen
spesielt.

Jeg siterer fra I kapittel 3.1.1: Alle gravide skal på konsultasjoner spørres om nåværende
og tidligere erfaringer med vold. Ved behov skal det henvises og/eller sørges for riktig
hjelp videre.
Jordmødrene i Bærum kommune møter 80 % (i 2018) av de gravide i kommunen.
Helsetjenester barn og unge har nedfelt følgende kvalitetsmål håndtering av vold mot
gravide. De skal:
1)
Oppdage avvik i svangerskapet tidligst mulig for å unngå skade på mor og barn
2)
Sørge for at gravide med behov for ekstra tilrettelegging og oppfølging, oppdages
og får hjelp så tidlig som mulig
I følge prosedyrene skal det derfor stilles spørsmål til alle gravide om vold, både
nåværende og tidligere erfaringer.
Ved behov for videre oppfølging den gravide – er det utarbeidet egne rutiner som
iverksettes.
Fastlegene har plikt til å forholde seg til tilsvarende anbefalinger i Nasjonal faglig
retningslinje for svangerskapsomsorgen utarbeidet av Helsedirektoratet.
For å oppsummere: Kommunen gjennom jordmødre har nødvendig kompetanse til å
arbeide med disse krevende oppgavene.Bærum kommune har både føringer og rutiner
som skal sikre oppfølging av gravide som er utsatt for vold.

