Oslo, 05.01.2021
Muntlig høringsinnspill til Representantforslag om tiltak for å sikre trygge
fødsel- og barseltenester og jordmorberedskap i heile landet
Sex og samfunn ønsker å takke for muligheten til å komme med innspill til dagens
høring.
I vårt innspill vil vi snakke om hvor viktig kompetansen til jordmødre er når det gjelder
kvinnehelse generelt og seksuell helse spesielt. Dette er en kompetanse som
kommunene trenger, både i det forebyggende arbeidet, men også i oppfølging av
kvinner før, under og etter fødsel.
Sex og samfunn driver landets største klinikk for seksuell helse, og vi har en rekke
opplæringstiltak for helsepersonell, både de som er under utdanning og de som
arbeider i kommunene.
Vi koordinerer fagforum for ansatte ved helsestasjon for ungdom både i Bergen og
åtte omliggende kommuner, og i Oslo. I tillegg har vi fagpanel fra helsestasjoner for
ungdom i Alta, Rana, Sel og Kristiansand.
I 2020 gjennomførte Sex og samfunn en kartlegging av helsestasjon for ungdom i
Norge. Foreløpige funn viser at det er et stort ønske og behov for mer kunnskap og
kompetanse på en rekke felt, for eksempel knyttet til prevensjon og seksuelt
overførbare infeksjoner. Jordmødre har spisskompetanse på dette fagfeltet og burde
etter vår mening ha en større plass i dette arbeidet.
Sex og samfunn meiner generelt at jordmortjenesten må styrkes. Det er viktig å
anerkjenne den bredden av kunnskap som ligger i jordmortjenesten. Jordmødre har
kompetanse knyttet til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter som i liten grad blir
brukt i kommunene, i tillegg til at stillingene er for små.
For å ivareta og sikre et helhetlig perspektiv på seksuell og reproduktiv helse generelt
og styrke kvinner i alle aldre si helse spesielt, mener Sex og samfunn at det bør
etableres et kvinnehelseteam i kommunene.
Teamene må ha høy kompetanse på kvinnehelse og kan i tillegg til jordmødre bestå
av øvrig helse-/sosialfaglig kompetanse og fastlege.
Sex og samfunn tror kvinnehelseteam vil gjøre det tryggere for kvinner før, under og
etter fødsel. Slike team kan også ha en positiv effekt på reduksjon av uplanlagte
graviditeter og svangerskapsavbrudd, oppfølging etter spontanabort og i å sikre
kunnskap og ivaretagelse av seksuell helse.
Et kvinnehelseteam vil samle og utnytte kompetanse som en kommune per i dag skal
tilby, og er i tråd med en generell satsing på seksuell og reproduktiv helse og
rettigheter, som er understreket i ulike strategier og handlingsplaner.
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For å møte utfordringene kommunene har når det gjelder tjenestetilbudet er det svært
avgjørende at det blir utdannet nok fagfolk. Fagorganisasjonene for jordmødrene er
tydelige på at det på langt nær blir utdannet mange nok jordmødre.
Dette er svært alvorlig med tanke på de store og mange oppgavene som skal løses i
kommunene.

Takk for oss.
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