Spørsmål til kommunestyremøte 27/11-19 vedrørende jordmortjenesten i
Bærum kommune v/ Mariella Clausen og
Jeanette Stenhammer, Den Norske Jordmorforeningen

Den kommunale jordmortjenesten er et lavterskeltilbud til kvinner og hennes familie. Jordmor
ivaretar gravide, drar på hjemmebesøk etter fødsel, og tilbyr prevensjon og celleprøver ifm
etterkontroll. Kvinner skal ha et reelt valg om oppfølging av jordmor i svangerskapet og etter
fødsel. Vi mener at kvinner i Bærum kommune ikke har et reelt valg i dag.
Svangerskap og barseltiden er en sårbar fase, både fysisk og mentalt, for de fleste kvinner.
Jordmor jobber forebyggende ovenfor både mor og foster med bla oppfølging av levevaner.
Styrking av den kommunale jordmortjenesten er en investering som kan spare kommunen for
ressurser senere.
Ta for eksempel en for tidlig fødsel. Et prematurt barn vil ofte kreve mange ressurser fra
kommunen. Forskning viser at gravide som får oppfølging hos jordmor har bedre helse under
og etter svangerskapet, med flere naturlige fødselsutfall nærmere termin.
Når et barn er født anbefales det hjemmebesøk av jordmor innen tre dager etter hjemkomst fra
barsel. Dette er et viktig tilbud som for eksempel kan forebygge og fange opp tilstander hos
den nyfødte, alvorlige infeksjoner hos både mor og barn og tegn på depresjon hos barsel
kvinnen.
I 2018 fikk bare 37 % hjemmebesøk av jordmor i BK. Vi mener at dette bla skyldes for lite
jordmor ressurser.
I Bærum kommune ble det i 2018 født ca 1300 barn. Med de ressursene vi har vil det si ca
200 fødsler per jordmor i full stilling. Til sammenlikning er det i Oslo lagt inn i budsjettet
(2020-23) at det skal være en jordmor i full stilling per 100 fødsler. Etter vårt regnskap
mangler vi 7 fulle jordmor årsverk i BK.
I BK står to helsestasjoner helt uten jordmor; Eiksmarka og Kolsås. Spesielt prekært er
mangelen på jordmor på Kolsås helsestasjon. Dette er et område hvor mange gravide har
innvandrerbakgrunn. Vi vet at som gruppe er de mere utsatt, sårbare og i risiko for
komplikasjoner. Her kan en styrket jordmortjeneste være til stor nytte.
Vi håper Bærum kommune innser at jordmor er en viktig del av det helhetlige teamet som
styrker tilbudet for kvinner og kvinnehelse. Vi ønsker en jordmortjeneste som kan
sammenlignes med de andre store kommunene.
Hvor kommer jordmortjenesten inn i neste års budsjett og langtidsplaner slik at
tjenesten kan ivaretas og være et reelt tilbud til innbyggerne, spesielt kvinnene?
Ønsker BK å være blant de med svakest jordmortilbud til i ASSS gruppen og hva legges
til grunn for den vurdering som gjøres?

