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Tjenesteavtale nr.6
Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg
Formål
Formålet med denne avtalen er å klargjøre SI og kommunens ansvar og oppgaver vedrørende
svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.

Veilederen ”Et trygt fødetilbud - Kvalitetskrav til fødselsomsorgen” IS-1877 og
St. meld nr. 12 (2008-2009) ”en gledelig begivenhet – om en sammenhengende svangerskaps-,
fødsels og barselomsorg” skal legges til grunn for avtalen.
Nasjonale retningslinjer for barselomsorg 2014 skal legges til grunn for avtalen.
Avtalen bygger også på eksisterende avtaler og ordninger lokalt mellom SI og kommunene.
Ved risikosvangerskap knyttet til psykiske vansker og/eller rusproblemer skal behandlingslinjer
for spe -og småbarn med psykososial risiko brukes. Dette gjelder også i barselomsorgen.

Ansvar og oppgaver
Beredskap og følgetjeneste
Det er utarbeidet tilleggsavtale for beredskap og følgetjeneste med aktuelle kommuner.
Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg
SI sitt ansvar
•
•
•

Følge opp kvinner med risikosvangerskap
Gi tilbud om fødeplass og yte forsvarlig fødselshjelp ut fra den enkelte kvinnes svangerskap og
eventuell identifisert risiko i forbindelse med fødselen.
Ved utreise skal SI sørge for:
• At kvinnen får med seg telefonnummer til barselavdelingen, kommunal jordmor og til
helsestasjonen hun tilhører.
• At kvinnen har med seg epikrise til jordmor og helsestasjon hun tilhører

Kommunens ansvar
•
•
•
•
•
•

Gi tilbud til gravide kvinner i henhold til gjeldende retningslinjer
Identifisere kvinner med risiko for komplikasjoner og henvise fødende til riktig fødetilbud
Identifisere risikosvangerskap, herav eksterne forhold som påvirker svangerskapet (psykiatri, rus
og vold) og sørge for nødvendige tiltak
Det skal opprettes koordinator i saker der behandlingslinjer brukes
Kvinner som går til svangerskapskontroll hos fastlege/jordmor får informasjon om aktuell
oppfølging fra helsestasjonen og helsesøster etter fødsel
De til enhver tid gjeldende nasjonale retningslinjer for barselomsorg, danner grunnlag for
beskrivelse av ansvarsfordeling på dette området
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Samarbeidsarenaer
Tverrfaglig samarbeid, utveksling av informasjon og samarbeidsarenaer ivaretas gjennom
Perinatalkomiteen. Komiteen har representanter fra både SI og kommunene. På møtene diskuteres
alvorlige svangerskaps og fødselskomplikasjoner og man har fokus på hele svangerskapsforløpet.
Kommunene lar seg representere etter oppnevning. Perinatalkomiteen arrangerer et årlig møte ,
Honnemøte. Dette er et fagmøte med ulike temaer innen fødselsomsorgen.
Det er etablert ordninger for felles internundervisning og fagdager.
Det er etablert ordninger for hospitering for jordmødre ansatt i distriktene.
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