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Høring vedrørende retningslinje for hjemmefødsel 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide 
nasjonale helhetlige retningslinjer for svangerskap, fødsel og barseltid, herunder også om 
hjemmefødsel. Bakgrunnen er St. meld. nr 12 (2008-2009) En gledelig begivenhet. Om en 
sammenhengende svangerskaps-, fødsels og barselomsorg. Prosessen med en helhetlig 
nasjonal retningslinje er en omfattende oppgave. Retningslinjearbeidet er delt i flere ulike 
oppdrag. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som utarbeider en retningslinje for barselomsorg. 
Barselretningslinjen vil komme på høring i løpet av 2012. Arbeidet med revisjon av 
retningslinjer for svangerskapsomsorgen vil påbegynnes så snart direktoratet og fagmiljøene 
har kapasitet til utarbeidelse av flere retningslinjer.  

 
Retningslinjen for hjemmefødsel skal i følge oppdraget bidra til å styrke anbefalingen om at 
kvinner i aktiv fødsel har en kvalifisert fødselshjelper til stede hos seg, for å ivareta tryggheten 
og redusere komplikasjoner. Retningslinjen skal videre omhandle forhold som fremmer en 
vanlig/normal fysiologisk fødsel. I tillegg er det påpekt i oppdragsbrevet fra HOD til direktoratet 
at det er et behov for mer informasjon til kvinner om muligheter til valg av fødested, og 
kvinners rett til informasjon, veiledning og medbestemmelse. Når arbeidet med retningslinjen 
er sluttført vil det utarbeides publikumsinformasjon om hjemmefødsel. 

 
Hensikten med retningslinjen for hjemmefødsel er å medvirke til entydige kvalitetskrav og 
seleksjonskriterier. Faglige anbefalinger i Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen 
(2010 IS 1877) som gjelder for fødestuene er lagt til grunn for hjemmefødselsretningslinjene. 
Retningslinjen er forøvrig basert på forskning, kliniske erfaringer, brukerkunnskap og 
brukermedvirkning. Det er et overordnet mål at retningslinjen kan bidra til at både 
helsepersonell og brukere får tilgang på relevant og konsistent informasjon om å føde hjemme. 
Overordnet bør anbefalingene bidra til faglig forsvarlighet og god kvalitet på tjenesten.  
 
Hovedbudskapet i retningslinjen er at et godt resultat for kvinnen og barnet er betinget av at 
seleksjonskriterier og anbefalinger følges i tråd med kravet om faglig forsvarlighet.  
 
I forbindelse med utarbeidelsen av de faglige anbefalingene har det vist seg at det kan være 
hensiktsmessig med et mer formalisert samarbeid mellom kommune- og 
spesialisthelsetjenesten og jordmor. Direktoratet antar at et avklart samarbeid mellom 
instansene kan bidra til tydeligere ansvarsforhold vedrørende kvalitetskrav, rutiner, ressurser 
og kunnskap om hjemmefødsler.  Hvordan en hjemmefødselsordning kan organiseres er det 
ikke tatt stilling til. Forhold som er knyttet til pasientenes egenbetaling, refusjoner fra HELFO 
og anskaffelse av medikamenter var også utenfor mandatet i den faglige retningslinjen. 
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Høringsinstansene bes om å vurdere de faglige anbefalingene i retningslinjen. Synspunkter på 
organisering og struktur er ikke en del av oppdraget.  
 
Helsedirektoratet takker for at høringsinstansene vil bidra og ser frem til å motta høringssvar 
innen torsdag 15. desember  2011. Uttalelser kan gjerne sendes på e-post til 
brit.roland@helsedirektoratet.no.  
 
Dersom det er spørsmål i forbindelse med retningslinjen er det mulig å ta kontakt med 
seniorrådgiver Brit Roland telefon 24 16 33 24. 

 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Erik Kreyberg Normann e.f. 
avdelingsdirektør 

Brit Roland 
seniorrådgiver 
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Høringsinstanser 
Helse Nord 
Helse Vest 
Helse Midt-Norge 
Helse Sør-Øst bes oversende blant annet til Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse 
KS 
Statens helsetilsyn 
Nasjonalt folkehelseinstitutt 
Den norske legeforening bes oversende til aktuelle fagmedisinske foreninger 
Norsk sykepleierforbund bes oversende til aktuelle faggrupper 
Den norske jordmorforening 
Liv laga 
Fødsel i Fokus 
Ammehjelpen 
Kvinne og familieforbundet 
Nasjonalt senter for legevaktsmedisin 
Norges ambulanseforbund 
Universitetet i Tromsø, Trondheim, Oslo og Bergen, medisinsk fakultet 
Jordmorutdanningene ved 
 Universitetet i Tromsø 
 Høgskolen i Sør-Trøndelag 
 Høgskolen i Bergen 
 Høgskolen i Vestfold 
 Høgskolen i Oslo og Akershus 
Fagråd for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg (Helsedirektoratet) 



- 3 - 
 

 


