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Offentlig spørretid Kommunestyrets møte 27.11.2019 - Jordmortjenesten

Kommunedirektøren ga følgende svar i Kommunestyrets møte:
Ordfører!
Kommunedirektøren ser jordmortjenesten som en viktig del av et helhetlige tilbudet som skal
bidra til god kvinnehelse. Jordmødrene, fastlegene og helsesykepleierne bidrar i felleskap til at vi
har en god svangerskapsomsorg i Bærum.
Kvinnens valg skal være avgjørende
Erfaring viser at det er helt nødvendig med et godt samarbeid mellom jordmortjenesten og
fastlegetjenestene. Det må legges godt til rette for at kvinnen kan gjøre et reelt valgt - ønsker de
oppfølging av sin fastlege, av jordmor eller en kombinasjon? Utviklingen har vist at flere ønsker
oppfølging av jordmor.
Tall for 2018 viser at ca. 88% av kvinnene valgte jordmor, ofte i et samarbeid med fastlege. De
andre gikk kun til fastlege, eller privat helsetjeneste som også kan inkludere jordmor.
Det finnes ingen norm for hvor mange gravide et årsverk jordmor skal følge opp. Et årsverk i
Bærum følger opp 203 gravide (2018).
Det er høyere sammenlignet med tilsvarende tall fra andre kommuner.
Helsedirektoratet har utformet faglige retningslinjer
Svangerskapsomsorgen i Bærum kommune følger de nasjonale faglige retningslinjene, som
anbefaler åtte konsultasjoner av friske gravide.
Jordmor og/eller fastlege, gjør fortløpende vurdering av den enkelte kvinnens behov for
oppfølging, i samarbeid med kvinnen. Tilbudet tilpasses individuelt og noen kvinner får tettere
oppfølging.

37% av de fødende kvinnene i Bærum mottar hjemmebesøk av jordmor innen 3 døgn
Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og
skolehelsetjenesten sier at det skal gis tilbud om hjemmebesøk etter fødsel.

Andel hjemmebesøk varierer mye fra kommune til kommune
- Fredrikstad 62,8%, Oslo 27%, Sandnes 12,4%, Stavanger 3,3%. Bærum har som nevnt 37 %
Nasjonal faglig retningslinje anbefaler ett hjemmebesøk av jordmor i løpet av de tre første
døgnene etter hjemreisen fra sykehuset og i tillegg et hjemmebesøk av helsesykepleier 7-10 dager
etter fødsel.
Det er gode rutiner for dette bl.a. gjennom egen avtale med Bærum sykehus.
Kvinner informeres før utskriving fra sykehuset om at de skal ta kontakt med helsestasjonen for
videre oppfølging, og skal også melde behov for hjemmebesøk av jordmor.
I 2018 ble det gjennomført hjemmebesøk av jordmor ved 496 av 1331 fødsler. Dette har
sammenheng med at kvinner selv definerer behov for hjemmebesøk av jordmor.
Jordmortjenesten prioriterer besøk hos førstegangsfødende, flerkulturelle, kvinner med
komplikasjoner og kvinner med tidlig utreise fra sykehuset.
95,6 % mottar hjemmebesøk av helsesykepleier
Bærum ligger høyt når det gjelder andel hjemmebesøk av helsesykepleier, samtidig som vi har
positiv nettoflytting av familier med barn i alderen 0-1 år hvor hjemmebesøket er foretatt der de
bodde tidligere (annen kommune). Her ligger Bærum høyrere enn flere sammenliknbare
kommuner.
Dette viser nettopp at tilbudene ved helsestasjonene må ses i sammenheng.
Ordfører
Eiksmarka og Kolsås helsestasjon har jordmordekning.
Det er 5, 8 årsverk jordmødre i Bærum og de har base på 4 helsestasjoner – Bekkestua, Sandvika,
Marie Plahte og Storøya.
Men dekker som sagt også Eiksmarka og Kolsås.
Denne fordeling er gjort av hensyn til fagmiljøet, og modellen er utviklet i samråd med
jordmødrene. Bærum har ekstra etterkontroll for utsatte grupper og det arrangeres også egne
gruppetilbud for kvinner med innvandrerbakgrunn.

