
Barselomsorgen 
Hva bør prioriteres? 

Hvor lenge er langt og hva er kort? 
Stian Westad 

Sykehuset Innlandet Lillehammer 







Nasjonal faglig retningslinje for 
barselomsorgen 

Nytt liv og trygg barseltid 

• Skal bidra til en faglig forsvarlig barselomsorg 

• Uavhengig av om barseltiden tilbringes 
hjemme eller i sykehus skal tiden tilrettelegges 
på en forutsigbar og familievennlig måte 

• Barselomsorgen skal ha lave terskler og være 
lett tilgjengelig 

• Den skal være individuell og differensiert 



Nasjonal faglig retningslinje for 
barselomsorgen 

• Utfordringen for barselomsorgen er å ta 
hensyn til de grunnleggende forutsetningene 
hos den enkelte familie (”skreddersøm”) 

• Kontinuitet i omsorgen og oppfølgingen er 
ansett som en vesentlig premiss for et 
forutsigbart pasientforløp (få behandlere, obs 
ferie, høytider) 



Nasjonal faglig retningslinje for 
barselomsorgen 

• Helsedirektoratet har vurdert de første to ukene 
som en kritisk tid for familier med nyfødte barn. 

• Tidsrommet er beskrevet som en kløft, særlig 
tiden mellom utskrivelse fra føde/barselavd og 
inntil helsestasjonen overtar ansvar for 
oppfølgingen 

• En styrking av barselomsorgen omfatter 
hjemmebesøk til alle, tettere oppfølging og 
vektlegging av informasjon til pasientene 



Eksempel 

• Det anbefales at fødsels- og barselomsorgen 
tilrettelegger tilbudet slik at kvinner har mulighet 
til å være mest mulig uforstyrret sammen med 
barnet i barseltiden, spesielt de første dagene.  
Det foreslås tilrettelegging med familierom slik at 
begge foreldrene kan være tilstede så langt det er 
mulig 

• Det foreslås at helsepersonell i barselavdelingen 
sørger for avlastning ved sliten mor med urolig 
barn, og/eller ved at far/partner bidrar med 
avlastning når kvinnen har behov for å hvile 

• Dokumentasjon: Klinisk erfaring og brukernes ønsker. STERK ANBEFALING 



Konklusjon 

• Hensikten er å redusere uheldig variasjon i 
praksis 

• Sikre at brukerne av barselomsorgen opplever 
forutsigbare tjenester uavhengig hvor i landet 
de bor. 



Konklusjon 

• Hensikten med retningslinjene er å bedre 
kvaliteten på tjenestetilbudet. 

• Det er den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten 
som sammen har ansvaret for å oppfylle kravene 
som stilles til tjenesten. 

• Det skal være reelle muligheter for 
helsepersonellet i tjenesten å følge anbefalingene 
og drive en faglig forsvarlig praksis. 

 











Verdens største mysterium? 





















• Samfunnet har endret seg 
• Familiene har endret seg 
• Kvinnene har endret seg (men ikke tiden frem til 

etablert melkeproduksjon) 
• Hvis vi skal gjøre endringer i barselomsorgen, må vi 

sørge for at den blir bedre 
• Tid på barsel bør være lang nok («Skreddersøm») 
• Vi må innføre scoringsverktøy (for eksempel «ONEWS», 

«EPDS» ) under oppholdet og ved utreise, i hvert fall 
for utsatte grupper hvis vi skal kunne redusere 
sykelighet og dødelighet ytterligere 



• Er kort liggetid et substitutt for mangel på 
barselsenger?  Satsingen på jordmor-tjenesten i 
kommunene skulle dekke gapet man tidligere 
hadde, ikke bli en erstatning for barsel-avd 

• Fokus på kortere liggetid, blir dette en 
sykeliggjøring av de som trenger noen dager på 
barsel? Er det de «mislykkede» som ikke reiser 
etter 6 timer? 

• Har effektiviteten gått for langt? Sender vi syke 
hjem? 



Takk for oppmerksomheten 


