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Høring - Nasjonal retningslinje for  barselomsorgen – nytt liv og trygg barseltid 
for familien

Helsedirektoratet har en rekke oppdrag fra Helse – og omsorgsdepartementet knyttet til 
St.meld. nr. 12 (2008-2009) En lykkelig begivenhet. Om en sammenhengende svangerskaps-, 
fødsels- og barselomsorg. Noen av oppgavene er blant annet å utarbeide faglige retningslinjer 
innenfor hjemmefødsel, svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. 

Det er ikke tidligere utarbeidet nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen. Retningslinjen 
gjelder for de seks første ukene etter fødsel og bør sees i sammenheng med Veileder til 
forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten (2005) og Nasjonal retningslinje for svangerskapsomsorgen (2005), og 
begge dokumentene skal revideres. Retningslinjen for barselomsorgen gjelder alle 
barselkvinner og nyfødte, men der det er påvist patologi, eller for kvinner og nyfødte med 
forhøyet risiko anbefales andre veiledere og retningslinjer. 

Arbeidsgruppen som har bistått direktoratet i arbeidet, er representanter fra fag- og 
brukerorganisasjoner, kommuner og helseforetak. Det er utørt systematiske søk etter 
retningslinjer og litteratur i tråd med anbefalt metode. Kunnskapsgrunnlaget for retningslinjen 
er forskningsbasert kunnskap, kliniske praksis og erfaring og brukererfaringer. Allerede 
iverksatte retningslinjer og vedtatte screeningprogram er lagt til grunn for anbefalingene uten 
nye vurderinger. Dette gjelder:

 Mor-Barn-Vennlig initiativ: i sykehus og helsestasjon (Verdens helseorganisasjon)
 Utvidet nyfødtscreening (Nasjonal retningslinje)
 Hørescreening (Nasjonal retningslinje)
 Hepatitt B og TBC til nyfødte på indikasjon, rubellavaksine til kvinner med usikker 

immunitet. (Vaksinasjonsprogrammet)
 Måling og veiing (Nasjonal retningslinje)

Barselomsorgen er endret de siste 30 årene med kortere opphold i sykehus. Det er påpekt et 
gap i tiden mellom utskrivelse fra sykehus og til helsestasjonen overtar ansvaret for 
oppfølgingen. En prioritert del av retningslinjearbeidet har vært å bidra til å erstatte avstanden 
med et mer forutsigbart og sømløst pasientforløp. De første to ukene er vurdert som en sårbar 
tid for familier med nyfødte barn. På denne bakgrunn foreslår retningslinjen en større 
oppmerksomhet på det tilbudet som bør gis etter utreise fra føde-/barselavdelingen.

For kvinner og nyfødte hvor det vurderes at oppfølgingen like godt kan skje i hjemmet som i en 
føde-/barselavdeling anbefales det en tettere og strukturert oppfølging lokalt.  Ved vurdering av 
hjemreise fra føde-/barselavdelingen anbefales en individuell, helhetlig tilnærming. Hjemreise 
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forutsetter både et etablert og planlagt barseltilbud på hjemstedet og støtte fra kvinnens 
nettverk/partner i den første tiden, eller en ambulant barseltjeneste organisert fra foretaket 
og/eller i samarbeid med familiens kommune. Varigheten av oppholdet i sykehus anbefales å 
differensieres ut fra kvinnen og den nyfødtes behov for støtte og hjelp lokalt. Vurderingen 
gjøres i samråd med kvinnen. 

Det er ikke gjennomført kostnadsvurderinger av ulike modeller for barselomsorg. Dagens 
tjeneste organiseres på mange måter avhengig av geografi, demografi og tilgjengelige 
ressurser. Retningslinjen omfatter anbefalte tiltak uansett hvor kvinnen og det nyfødte barnet 
befinner seg. Uavhengig av om de er i eller utenfor institusjon skal barselomsorgen være faglig 
forsvarlig. 

Det anbefales også at risikoutsatte kvinner, familier og nyfødte barn tilbys en individuelt 
tilpasset oppfølging i barseltiden og i tiden etterpå i tillegg til de generelle anbefalingene i 
retningslinjen. Før barnet og foreldre reiser hjem fra føde-/barselavdelingen skal oppfølging 
være fastsatt og fremgå av den informasjonen som kvinnen og hennes partner mottar. 

Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten vil utføre kunnskapsoppsummeringer på tre
temaer: Screening for depresjon i svangerskap/barseltid, Rh D-profylakse (gjelder både 
svangerskap og barsel) og blodtyping av nyfødte med mødre som har blodtype 0. Disse 
temaene er ikke behandlet i retningslinjen i påvente av resultatet av oppsummeringene.

Spørsmål direktoratet ønsker kommentarer og innspill på:
1. Dekker retningslinjen de viktigste områdene for en faglig forsvarlig barselsomsorg?
1. Er det anbefalinger i retningslinjen som kan oppfattes som motstridende til anbefalinger 

som er gitt i andre relevante retningslinjer eller lignende utgitt av direktoratet?
2. Retningslinjen foreslår en større oppmerksomhet på tiden etter utskrivelse fra føde-

/barselavdelingen. Mener høringsinstansene at det er tilstrekkelig eller for lite?
3. Hvordan kan spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

sikre sømløse og koordinerte barseltjenester med tilstrekkelig forutsigbarhet for 
brukerne?

4. Bør spesialisthelsetjenesten ha hovedansvar for oppfølgingen de første dagene etter 
fødselen – slik at kvinnen kan henvende seg der dersom det oppstår situasjoner hvor 
det er behov for hjelp? Eller er det tilstrekkelig med å opplyse foreldrene om hvor (i 
kommune- eller spesialisthelsetjenesten) de kan henvende seg ved behov for hjelp 
eller veiledning uavhengig når på døgnet det er. 

Vi gjør oppmerksom på at dokumentet mangler språkvask, og høringsinstansene bes om å gi 
tilbakemeldinger på det faglige innholdet. En ordliste med forklaringer på begreper vil 
utarbeides før endelig publisering. Direktoratet tar sikte på å publisere retningslinjen i løpet av 
våren 2013.

Direktoratet ser frem til å motta høringssvarene, og vi ber om at disse sendes til seniorrådgiver 
Brit Roland, brr@helsedir.no Frist for høringssvarene er onsdag 12. desember 2012. 

På forhånd takk for at dere vil gi innspill på høringsutkastet. 

Vennlig hilsen

Cecilie Daae e.f.
divisjonsdirektør

Brit Roland
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk



- 3 -

Vedlegg:
Høringsinstanser.doc
Høringsutkast. Retningslinje for barselomsorgen – ny liv og trygg 
barseltid for familien.docx


