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Høringsuttalelse fra Nordkapp kommune

Strategi for prehospitale tjenester i Helse Nord 2022 – 2025

Nordkapp kommune vil i denne høringsuttalelsen fokusere på følgetjenesten for fødende 
som vi mener er en sentral del av de prehospitale tjenestene. Vi registrerer at dette kun har 
fått 2 avsnitt i strategien og man får inntrykk av at forfatterne har brukt svært lite tid på 
temaet. Man har ikke identifisert noen utfordringer, og temaet er ikke nevnt under prioriterte 
strategiske innsatsområder.

Dette er symptomatisk for hvordan følgetjenesten er blitt behandlet i faglige fora, hverken 
akuttmedisinerne eller obstetrikerne har prioritert å finne gode løsninger, og man har endt 
opp med en tjeneste med høyst varierende omfang og kvalitet i de ulike kommunene.

Før stortingsvalget kom det klare politiske signaler på at tjenesten skal styrkes, men så 
lenge den blir neglisjert av spesialisthelsetjenesten er det høyst uklart hva man kan få til.

Ansvaret for følgetjenesten ble uttrykkelig plassert i spesialisthelsetjenesten i 2010. Det 
foreslås at spesialisthelsetjenesten søker å organisere dette i samarbeid med 
kommunehelsetjenesten, men ansvaret for en tilstrekkelig tjeneste ligger i 
spesialisthelsetjenesten.

I strategien sies det at “For gravide med reisevei på 90 min. eller mer, skal
det i utgangspunktet være døgnkontinuerlig vaktberedskap og følgetjeneste.” Hva man her 
legger i “i utgangspunktet” er høyst uklart. Såvidt vi er kjent med er det kun Alta som har 
døgnkontinuerlig vaktberedskap i Finnmark i betydningen 24 timer 365 dager i året. 
Tjenesteavtale 8-1 “Om følgetjeneste og nødvendig beredskap for gravide med lang reisevei
til fødeinstitusjon” ble opprinnelig inngått i 2012 med revisjon i 2018. For flere av 
kommunene er dette en “tom” avtale, dvs den har ingen praktiske konsekvenser for hvordan 
fødekvinner blir håndtert prehospitalt.  Noen kommuner får en viss kompensasjon for å ha 
jordmor i beredskap deler av året, men de øvrige tiltakene i avtalen (årlige kurs arrangert av 
helseforetaket etc) blir neglisjert.

Man viser i strategien til en gjennomgåelse/vurdering av følgetjenesten i Vest-Finnmark gjort
i 2020 som konkluderer med at følgetjenesten “fungerer tilfredsstillende”. Det sies ikke noe 
om hvordan og av hvem denne gjennomgåelsen/vurderingen er gjort, men den er ukjent for 
kommunen og det har ikke vært mulig å etterspore den.



Konklusjon:
Følgetjenesten for fødende er en sentral del i de prehospitale tjenestene som ikke fungerer i 
henhold til intensjonene i regelverket. Det bør utarbeides et nytt kapittel hvor man faktisk 
gjør en vurdering av kvaliteten og omfanget av tjenesten og kommer med konstruktive 
innspill til hvordan den kan bedres.
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