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Et trygt fødetilbud· Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner • høring

Helsedirektoratet viser til oppdragsbrev av 07.07.09 og 03.07.09 til de regionale
helseforetakene og til Helsedirektoratet, som igjen viser til St. meld. nr. 12 (2008
2009) En gledelig begivenhet, Om en sammenhengende svangerskaps -, fødsels og
barselomsorg. I oppdragsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet er det bedt om at
man utarbeider kvalitetskrav til fødeinstitusjoner. I tråd med dette oversendes her
rapporten Et trygt fødetilbud - forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner til høring.

Høringsfrist er satt til torsdag 3. juni d.å.

Helsedirektoratet og regionale helseforetak fikk også i oppdrag å utarbeide forslag til
utvikling og drift av perinatalkomiteene, forslag til bruk av Medisinsk fødselsregister
(MFR) som kvalitetsforbedringsverktøy, i tillegg til å utarbeide forslag til informasjon til
brukere. Dette er innarbeidet i rapporten.

Rapporten er oversendt de regionale helseforetak til bruk i det videre arbeidet med
flerårige helhetlige og lokalt tilpassede planer for fødetilbud i regionen sammen med
berørte kommuner. Helsedirektoratet har vurdert innspillene i rapporten og har kommet
til at rådene bør legges til grunn i den videre planprosessen.

Rapporten sendes nå ut på høring til berørte parter, og en oppsummering av
høringssvar vil ettersendes de regionale helseforetakene. Innspillene fra høringen vil
også bli brukt av direktoratet i det videre arbeidet med oppdatering, revisjon og
utarbeidelse av faglige nasjonale retningslinjer for svangerskaps- fødsels- og
barselsomsorgen. Det foreligger faglige nasjonale retningslinjer for
svangerskapsomsorgen, sist oppdatert i 2005. Legeforeningen har faglige
retningslinjer som brukes i fødselsomsorgen. Disse har imidlertid ikke status som
nasjonale retningslinjer. På barselområdet foreligger det i dag ikke faglige
retningslinjer. Helsedirektoratet igangsetter retningslinjearbeidet nå, men det vil
representere en omfattende og tidkrevende prosess. Retningslinjene vil inneholde
kvalitetskrav som vil være normerende for tjenestene. Retningslinjer for barselområdet
vil prioriteres først.

Rapporten er et resultat aven faglig gjennomgang i en bredt sammensatt
arbeidsgruppe. I tråd med oppdragsbrev har arbeidet med rapporten skjedd i et
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samarbeid mellom de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet. Brukere, KS,
fagmedisinske foreninger og fagforeninger har også vært representert, samt
representanter for kommunene Tynset og Oslo. Nasjonalt råd for fødselsomsorg har
vært representert inn i arbeidet.

Implementering av kravene i rapporten vil med nødvendighet skje som
utviklingspregede prosesser over tid. Geografiske og demografiske forhold kan skape
ulikhet i den endelige utformingen av fødetilbudet. Dette skal ikke gå på bekostning av
krav til kvalitet og brukernes opplevelse av trygghet.

Vennlig hilsen

Hans Petter Aarseth e.f.
divisjonsdirektør
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Høringsinstanser:
Barne-, Iikestillings- og inkluderingsdepartementet
KS
Statens helsetilsyn
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Den norske legeforening
Norsk sykepleierforbund
Jordmorforbundet NSF
Den norske jordmorforening
Liv Laga
Fødsel i Fokus
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Ammehjelpen
Trysil kommune
Oslo kommune
Senter for legevaktsmedisin
Senter for distriktsmedisin
Norsk ambulanseforbund
Senter for telemedisin
Nasjonalt senter for akuttmedisin
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