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Ny papirversjon av Helsekort for gravide (IS-2253) med tilhørende kontinuasjonsark og 

veileder - høringsuttalelse fra LSA. 

 

 

Det viss til deres brev av den 03.01.15,  med høringsfrist den 23.02.15. 

 

Det har lenge vært et sterkt ønske fra helsetjenesten å få et nytt helsekot for gravide. Dette har vært 

meddelt H.dir. ved en rekke anledinger på flere arenaer, bl.a. på PMU. 

 

Vi ser det forelagte forslag som kun mindre kosmetiske endringer i forhold til eksisterende 

helsekort. 

 

Det er kun en løsning som er akseptabel for helsetjenesten når det først skal gjøres endring i dette;   

nytt elektronisk interaktivt helsekort som alle aktørene (fasteleger, annenlinje spesialisthelsetjeneste 

og jordmødre) kan benytte og hvor innført informasjon deles mellom de ulike aktørenes EPJ-

systemer. 

Dette er et behov og ønske som vil være det ene tiltaket som vil sikre en tryggere og mer rasjonell 

svangerskapsomsorg fremover. Dette har vært meddelt nasjonal helsemyndighet en rekke ganger i 

mange år.  

Når vi ikke er der i dag, og H.dir. heller ikke foreslår dette nå, skyldes det ene og alene nasjonal 

helsemyndighet sin nærmest totale mangel på vilje og evne til investeringer i digital infrastruktur i 

helsetjenesten.  Staten må ta det organisatoriske og finansielle ansvaret for at etablert teknologi tas i 

bruk for at en løsning som beskrevet kan tas i bruk, inkludert de nødvendige tilpasningene i 

aktørenes EPJ-systemer. 

 

Vi savner plass for laboratoriereferanser for microbilogiske om rhesusimmunologiske prøver.  

Layout er bedre enn tidligere versjon, men det må gis plass til mer detaljert føring av informasjon 

om livsstil, voldsproblematikk, slik at dette ikke kun krysses av og må føres i ordinær EPJ i tillegg. 

 

Vi mener således at endringer i Helsekort for gravide kun er akseptabelt som digital, interaktiv 

løsning etablert og finansiert av nasjonal helsemyndighet som en naturlig del av moderne 

infrastruktur til det beste for de gravide i Norge. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Kirsten Toft      Ole Johan Bakke 

Leder av LSA      Styremedlem LSA 


