
 

 

  
 

 

        Svangerskap og fødsel 

 

 

 

 
 

 



 

 

SVANGERSKAP OG FØDSEL 

Kvinner gir liv til kommende generasjoner og bør ha de 

aller beste forhold for sin samfunnsnyttige oppgave. 

Tilbudet til gravide og fødende kvinner er likevel 

kritikkverdig mange steder i landet.   

Det er mangel på jordmødre. Mange kommuner ansetter 

jordmødre i for små stillingsbrøker, som medfører at de 

ikke kan følge opp alle fødende og barselkvinner.  Den 

verdifulle kompetansen til jordmødre må brukes i alle 

kommuner.     

I distrikter med store avstander er det viktig å 

opprettholde lokale fødeavdelinger og fødestuer. På grunn 

av nedlagte eller midlertidig stengte fødeavdelinger 

påføres fødende ekstra påkjenninger og utrygghet spesielt 

på grunn av lange avstander.  

Med stadig kortere liggetid på fødeavdelinger, er det viktig 

at jordmor og helsesøster følger opp mor og barn også 

etter at de reiser hjem. Barselkvinner og deres nyfødte 

trenger tid og omsorg, noe som er vel verdt en investering. 

 

 

 

 

 

 



 

 

K&F VIL AT: 

 Kvinner skal føle trygghet og forutsigbarhet i 

forbindelse med sin kommende fødesituasjon.  

 

 Lokale fødestuer/fødeavdelinger opprettholdes.  

 

 Det ansettes flere jordmødre innen 

kommunehelsetjenesten.  

 

 Gravide skal ha tilbud om svangerskapskontroll hos 

jordmor i egen kommune.  

 

 Jordmor/helsesøster må følge opp barselkvinner også 

etter hjemreise. 

 

 Forholdene legges godt til rette for fødende kvinner 

med annet språk og annen kultur.  

 

 

 

 

 

 
 



Dette er Norges Kvinne- og Familieforbund 
Landsdekkene kvinne- og familiepolitisk organisasjon med over 4 400 

medlemmer. Vi har mer enn 230 lokallag spredt over hele landet.  

Vi deler arbeidet i 2013 – 2014 inn i våre 4 hovedtemaer: 

KVINNERS HELSE                                                                                                                                   

Svangerskap og fødsel: Trygghet for fødesituasjonen, opprettholde lokale 

fødestuer/-avdelinger, forbedring av jordmortilbudet, tid og omsorg for 

barselkvinner og nyfødte, ha gode tilbud for fødende med annet språk og 

kultur.                                                                                                                                            

Sykdom: Økte midler og engasjement for forskning om kvinnesykdom og 

kvinners helse, økt kunnskap om kvinners helseplager, mammografi og 

regelmessig underlivsundersøkelser også for kvinner over 70, rekonstruksjon av 

bryst etter kreftbehandling må prioriteres.  Utgifter til forebygging må inn i 

egenandelsystemet.                                                                                                                       

Vold mot kvinner: Det må iverksettes flere tiltak for å avdekke vold både i og 

utenfor familien, voldsutsatte må få bedre beskyttelse, rettsvern og oppfølging 

av voldtektsofre må styrkes.                                                                                                              

MAT OG HELSE                                                                                                                                                                

Barn og ungdom: Skolemåltid ved alle skoler gir bedre konsentrasjon og 

arbeidsmiljø, fysisk aktivitet må prioriteres i skolehverdagen, mat- og helsefag 

må gis økt timetall og bevilgninger, kost- og husholdningslære må være 

obligatorisk. 

Familie: Det må oppmuntres til videreføring av kunnskap om mat og 

mattradisjoner, felles måltider gir fellesskap i familien, samarbeid hjem og 

skole om kostholdsvaner. 

Institusjonsbeboere og andre som trenger ekstra omsorg, må få god, 

næringsrik mat og god oppfølging av helse.                                                                       
ET VARMERE SAMFUNN                                                                                                                      

Mer omsorg – mindre vold, arbeide for sosiale møtesteder/nabonettverk, 

motarbeide fremmedgjøring, ”se hverandre” – bry oss. Søkelys på voksnes 

atferd som rollemodeller.  Motarbeide mobbing på alle nivå. Arbeide mot vold i 

nære relasjoner.                                                                                                              

FLERKULTURELT ARBEID I NORGE – OG INTERNASJONALT. Engasjere oss for integrering 

og mangfold i lokalsamfunnet, med særlig vekt på kvinner og barn. Bidra til 

naturlige møteplasser. Motarbeide «trafficking», særlig kvinner og barn, og 

arbeide for at de som er rammet må få beskyttelse og mulighet til å få opphold i 

Norge.                                                                                                                                               

Bli medlem hos oss og bidra i dette viktige arbeidet.                                                  

Sjekk oss på nettet: www.kvinnerogfamilie.no 


