Høring – Forslag til endring/justering i forskrift om stønad til jordmorhjelp

Fagråd for tjenesteavtale 8: svangerskap-, fødsels-, og barselomsorgen for Helse Nord Trøndelag ønsker å komme
med følgende innspill til høringen om endringer/justering i forskrift om stønad til jordmorhjelp:

Punkt 4.1
Overføring av finansieringsansvar for fødselshjelp ved jordmor som skjer under transport til fødeinstitusjon fra
folketrygden til regionale helseforetak:
Departementet vurderer at jordmor fortsatt må kompenseres for både følgetjeneste og fødselshjelp når en fødsel
skjer under transport, men at finansieringsansvaret bør følge sørge-for-ansvaret.
Ettersom regionale helseforetak har ansvar for både fødselsomsorg, ambulansetjeneste og beredskap/følgetjeneste,
vurderer departementet at regionale helseforetak også bør få ansvar for å betale for fødselshjelp når denne ytes
under transport av jordmor ansatt i helsestasjon eller av privat jordmor.
I dette høringsnotatet foreslår Helse- og omsorgsdepartementet, på bakgrunn av det ovenstående at det presiseres i
merknad B2 til takstene 4a og 4b i forskrift om utgifter til jordmorhjelp kap. III at takstene som hovedregel ikke kan
kreves for fødselshjelp som ytes i forbindelse med ledsagelse til fødeinstitusjon/under transport. Det går for øvrig
fram av merknad B2 at taksten kan kreves dersom planlagt hjemmefødsel må overføres til sykehus på grunn av
komplikasjoner, for den tiden jordmor gir fødselshjelp før overføringen finner sted.
Fagrådet støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag.

Punkt 4.2
Tydeliggjøring av ansvarsforhold for beredskap og følgetjeneste
Fagrådet støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag.

Punkt 4.3
Om innkreving av egenandel for individuell prevensjonsveiledning som skjer uavhengig av svangerskapsomsorgen.
Som et ledd i forebygging av uønsket svangerskap, der jordmor ansatt i helsestasjon kan gi prevensjonsveiledning og
skrive ut resept på prevensjonsmiddel, vil det være viktig at kvinnen får dekt utgiften for konsultasjonen.
Fagrådet foreslår at takst nr. 2 dekkes av folketrygden, kr 108,-

Punkt 4.4
Ny takst for sekundærjordmor ved planlagt hjemmefødsel
Departementet foreslår at det opprettes en ny takst 8 for sekundærjordmor som honoreres med 50 pst av nivået på
takst 4a. Det tas inn i merknad B5 at taksten kan kombineres med natt-, helge- og høytidstillegg etter takstene 7a-c.
Det foreslås opprettet en ny merknad B7 der det fremgår at takst 8 kan benyttes én gang av jordmor som assisterer
primærjordmor ved hjemmefødsel.
Fagrådet støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag.

I tillegg har fagrådet forslag til nye takster som bør komme inn under Kapitel II: stønad til
svangerskapskonsultasjon og veiledning i familieplanlegging:
Egen takst for hjemmebesøk av jordmor etter fødselen, kr 316 (samme som takst 1a)
Begrunnelse:
Jf. veileder i Barselomsorgen, «Nytt liv og trygg barseltid for familien», der anbefalingene er hjemmebesøk av
jordmor innen 1 til 3 døgn etter hjemkomst etter fødsel. På mange helsestasjoner er det små stillinger for jordmor.
De fleste jordmødre på helsestasjonene jobber med svangerskapsomsorg og har ikke kapasitet i sin stilling til å
utføre hjemmebesøk. Men, vi ser en liten endring til det bedre. Jordmor som jobber i svangerskapsomsorgen utløser
takster etter kapittel II, og det vil derfor være naturlig å innføre en takst for hjemmebesøk av jordmor. Dette tror vi
også vil bidra til at flere jordmødre kan ha mulighet til å bidra med hjemmebesøk, da taksten kan bidra til å tilføre
noen ressurser.
Egen takst for telefonkonsultasjon med jordmor i svangerskapsomsorgen (samme takstsum som fastlegene kr 63)
ny takst 1 e
Begrunnelse:
Det bør opprettes en takst for telefonkonsultasjon for jordmor i svangerskapsomsorgen. Jordmor kan ha behov for
telefonisk kontakt med de gravide i forbindelse med oppfølging av blodprøvesvar og andre avtaler. I tillegg er det
gravide kvinner som har behov for å ringe jordmor med bekymringer/spørsmål de ønsker å drøfte, uten timeavtale.
Generelt:
Takstene for jordmorhjelp har vært uendret de siste 2 årene, så det bør legges inn en økning i samsvar med
prisindeks.

Med vennlig hilsen
Fagråd for tjenesteavtale 8, svangerskap-, fødsels- og barselomsorgen i Helse Nord Trøndelag v/ leder Heidi K.
Lauten

