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         Oslo, 4. mars 2022 

Innspill til Representantforslag 85 S (2021–2022) fra 

stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad 

Dokument 8:85 S (2021–2022) 

Sex og samfunn takker for muligheten til å komme med innspill til 

representantforslag om en bedre barselomsorg (Dokument 8:85 S (2021–2022) 

 

Kort om Sex og samfunn 

Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og 

rettigheter og vi har i over 50 år jobbet for økt kunnskap, kompetanse og 

tilgjengelige tjenester innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Vi driver 

klinisk og pedagogisk virksomhet, samt faglig utvikling og politisk 

påvirkningsarbeid. Den kliniske delen av arbeidet vårt inkluderer blant annet 

Norges største klinikk for seksuell helse.  

Sex og samfunn mener at seksuell helse må likestilles med fysisk og psykisk 

helse og helsetilbud knyttet til seksuell og reproduktiv helse må gjøres tilgjengelig 

for alle, uavhengig av alder og bosted. 

 

Vårt innspill 

Vi vil takke representantene for at de bidrar til å sette søkelys på barselomsorgen 

i Norge, og vi er enige i at det er behov for både endringer og forbedringer i 

dagens tilbud. Altfor ofte hører vi historier om gravide eller fødende som savner 

oppfølging og vi hører om jordmødre eller andre ansatte på føde- og 

barselavdelinger som ikke har nok tid til å gi pasientene den hjelpen de trenger. 

Sex og samfunn støtter forslagene som skal bidra til en bedre situasjon for 

fødende og for helsepersonellet som skal møte dem. 

Sex og samfunn mener overordnet at det trengs flere jordmødre i kommunene for 

å kunne tilby kvinner bedre oppfølging, både før, under og etter et svangerskap. 

Det er nødvendig å sikre at jordmors kompetanse finnes i kommunene slik at 

kvinner kan få den hjelpen de trenger, når de trenger det.  

For å møte kvinners behov for tilgjengelige tjenester særlig innen seksuell og 

reproduktiv helse foreslår Sex og samfunn å etablere kommunale 

kvinnehelseteam.  

Vi mener det trengs et løft i det offentlige helsevesenet og et slikt 

kvinnehelseteam skal kunne bidra til dette. Et team vil styrke laget rundt kvinnen 

og motvirke privatisering av kvinnehelse. Jordmor har en nøkkelkompetanse som 

i større grad bør ses som en ressurs i kommunene, og kvinnehelseteamene skal 

være et supplement til allerede eksisterende tilbud i kommunene. 

 

Et kvinnehelseteam bør bestå av: 

• helsesykepleier • jordmor 
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• lege 

• sosionom 

• sexolog 

 

Dette er delvis kompetanse som finnes i kommunene i dag. Det vil likevel være 

behov for tilrettelegging for å opprette og drive et team, og det kan være 

hensiktsmessig at slike team er interkommunale i små kommuner.  

Ansvarsområder for kvinnehelseteam kan for eksempel være: 

• prevensjon 

• graviditet og svangerskap 

• barsel 

• oppfølging etter spontanabort og provosert abort 

 

Tjenester innen seksuell og reproduktiv helse begrenser seg ikke utelukkende til 

svangerskap, fødsel og barsel, og vi mener ansvarsområdene for 

kvinnehelseteam bør utvides til også blant annet å gjelde prevensjonsveiledning 

og oppfølging etter abort. Når det gjelder prevensjonsveiledning må vi gi alle, 

uavhengig av bosted, en reell selvbestemmelse når det gjelder valg av 

prevensjonsmidler, og det trengs mer kunnskap og kompetanse for å kunne gi et 

fullverdig tilbud. 

Når det gjelder oppfølging etter abort kjenner vi til mange historier om manglende 

oppfølging etter spontanabort, og flere opplever også lite forståelse for sitt ønske 

om oppfølging etter provosert abort. Et kommunalt kvinnehelseteam, i nærheten 

av kvinnen, vil kunne øke tilgjengeligheten til oppfølging ved behov. Målet må 

være at tilgang til oppfølging må være opp til kvinnen, og ikke avhenge av 

tilbudet. 

 

Avslutningsvis 

Sex og samfunn støtter forslagene til representantene Bollestad og Ropstad, og 

er glade for at barselomsorgen i Norge tematiseres og løftes. Vi håper både 

forslagsstillerne og komiteen for øvrig finner vårt innspill nyttig og vi tar gjerne 

dialogen videre dersom det er interesse for det. 

 
 
Med vennlig hilsen 
 

Tore Holte Follestad 
Avdelingsleder 

kommunikasjon og politikk 
 
 
 
 

Anneli Rønes 
Fagpolitisk rådgiver 

 


