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Høringssvar om «Fra veske til skjerm - Elektronisk helsekort for gravide»  

Generelt synes vi rapporten er svært grundig og drøfter de ulike løsningene på en god og 
oversiktlig måte. Her er våre kommentarer oppsummert:  

Dobbeltregistrering, opplysninger som faller ut. 
Helsekortet på papir slik det fungerer i dag innebærer etter vår erfaring en usikkerhetsfaktor 
fordi enkeltopplysninger som står i legens EPJ ikke nødvendigvis står i helsekortet og 
omvendt. Behovet for dobbeltregistrering av opplysninger gjør at enkeltopplysninger kan falle 
ut, og man ender opp med to ufullstendige journaler. Helsekortet skal fungere som 
kommunikasjon mellom helsepersonell, men fungerer langt fra alltid som en komplett 
svangerskapsjournal. Når opplysninger faller ut er det pasienten som må kvalitetssikre 
informasjonsflyten, en løsning som er uheldig dersom dette blir den eneste kvalitetssikringen. 
I tillegg kommer problemstillingen at det langt fra alltid er lett å tolke det som står skrevet på 
skjemaet. 

Et elektronisk helsekort vil kunne gjøre det lettere å oppdage og følge opp kvinner med 
fysiske eller psykiske svangerskapsplager, som trenger ekstra oppfølging. Men behovet for 
koordinerte helsetjenester opphører ikke idet kvinnen har født. En god svangerskapsjournal, 
som er tilgjengelig for flere faggrupper, vil også danne et viktig grunnlag for oppfølging 
postpartum. Kanskje finnes det faresignaler underveis i svangerskapet som kan avsløre en 
fødselsdepresjon på et tidlig tidspunkt.  

Fortsatt behov for papirutgaver 
Det må være en forutsetning for introduksjon av elektronisk helsekort at helseopplysningene 
ikke «forsvinner» inn i den elektroniske verdenen. Helseforetak, helsestasjoner og 
legekontorer må gjerne bli papirløse, men det må finnes gode muligheter til å få direkte 
utskrift av egne opplysninger. Med det menes utskrift der og da, ikke en utskrift som må 
bestilles via skjema og som ettersendes i løpet av de neste 3-4 uker, slik vi vet praksis er ved 
enkelte sykehusavdelinger. Det vil alltid være kvinner som ikke mestrer eller ikke har tilgang 
til den elektroniske teknologien. Da trengs det et system som gir kvinnen konkrete 
opplysninger å forholde seg til. Slik papirkortet fungerer i dag, brukes det av mange som en 



Side 2 av 3 
Høringssvar om «Fra veske til skjerm - Elektronisk helsekort for gravide» 

Liv laga – organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 

 

enkel og oversiktlig oppsummering av kontroller og svangerskapets forløp. Man slipper å 
måtte huske detaljer, men kan følge svangerskapets utvikling. Denne muligheten må fortsatt 
finnes også for de kvinner som ikke umiddelbart kan nyttiggjøre seg teknologien. Dette er 
spesielt viktig i forhold til fremmedspråklige/fremmedkulturelle kvinner. Kanskje kan det 
elektroniske skjemaet være tilgjengelig i flere grunnspråk – slik at de tall og målinger som 
føres inn kan bli tolkbare også for fremmedspråklige kvinner. (Eks at selve skjemastruktur 
finnes i både norsk og engelsk versjon)  

Informasjon via nettsted 
Vi hilser et kvalitetssikret informasjonsnettsted for gravide hjertelig velkommen. Det er et 
skrikende behov for informasjon, som i dag langt på vei dekkes gjennom uformelle nettforum 
og sider hvor opplysninger i stor grad gis av «legfolk». Mye informasjon er nok likevel 
fornuftig, men det er også behov for entydig og kvalitetssikret informasjon gjennom et 
offentlig nettsted. Dette nettstedet bør, etter vår mening, også ha en base for helsepersonell, 
hvor man ved å logge på (f.eks. med autorisasjonsnummer) og kan hente 
manualer/prosedyrer, ny forskning etc. – en ressursside for fagfolk ang informasjon som gis 
til gravide og fødende 

Informasjon og kommunikasjon 
Informasjon er en forutsetning for mestring både gjennom svangerskap og fødsel – og en 
lovpålagt rettighet jfr. pasientrettighetsloven. Gjennomgangstema i de negative 
brukerhistorier vi mottar, er at informasjon ikke er gitt, eller ikke gitt på en slik måte at 
pasienten har oppfattet budskapet. Manglende informasjon og orientering av pasienten skaper 
misforståelser og unødige bekymringer, som igjen forplanter seg i svangerskaps- og 
fødselsforløp. Et elektronisk helsekort må ikke bli en hvilepute for å ikke informere eller 
snakke med pasienten, men tvert i mot fungere som en ressurs for alle parter for å drøfte 
problemstillinger underveis.  

Elektronisk kommunikasjon mellom pasient og lege/jordmor? 
Det er en problemstilling at kvinner går til «for mange» svangerskapskontroller. Ofte er dette 
fordi man går hos to aktører – hvor bare den ene (legen) kan hjelpe med henvisninger til 
fysioterapeut e.l. og sykemeldinger. Når en elektronisk kjernejournal er opprettet bør det 
kanskje være mulig for kvinnen selv å logge på og «bestille» sykemelding eller henvisning til 
fysioterapeut basert på de opplysninger som tidligere er gitt. Per i dag er det vår erfaring at 
man må bestille legetime for å få fornyet sykemeldinger og for å få henvisninger som kanskje 
allerede er drøftet med legen, altså konsultasjoner som registreres som svangerskaps-
kontroller, men som langt på vei omhandler skjemaflytting. Der hvor kvinnen f.eks. har fått 
diagnose bekkenløsning og hvor sykemelding er opprettet, burde det være mulig å bestille 
kontinuasjon av sykemelding og henvisning videre elektronisk. Det må selvfølgelig være opp 
til den enkelte lege om vedkommende sitter på tilstrekkelig opplysninger til å gi slike skjema 
per elektronisk melding.  

Løsningsmodell 
Vi ønsker en modell hvor en oppdatert versjon av helsekortet/svangerskapsjournalen hele 
tiden er tilgjengelig for de ulike aktørene og kvinnen selv. Av de ulike løsningsmodellene er 
det derfor vår oppfatning at kjernejournalalternativet er det beste alternativet. 

På sikt håper vi at et elektronisk helsekort, fødselsmelding m.m. kan bidra til 
systemkontinuitet hele veien fra svangerskap til barsel slik at barseltjenestene kjenner 
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kvinnens og barnets historikk og dermed kan sette inn evt. tiltak etter den enkelte families 
behov. Dette vil kunne motvirke en situasjon der den som "roper høyest" får hjelp. I stedet vil 
den som trenger det mest få hjelp fra helsestasjonen etc. 

 

 *** 

 

Den som har hatt hovedansvar for utforming av høringssvaret er selv tobarnsmamma, fulgt 
opp i begge svangerskap av både lege, jordmor og i noen grad fødeavdeling. Hun er i tillegg 
utdannet fysioterapeut og har benyttet EPJ daglig i arbeid med pasienter på sykehus.  

Liv laga er en nyopprettet organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Liv laga 
er en interesse/brukerorganisasjon som ønsker å jobbe for at bedre tilbud innen 
helsetjenestene nasjonalt. 

 

Vennlig hilsen styret i Liv laga 


