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Ordfører har mottatt følgende interpellasjon:
Nærjordmorsenteret i Askøy er et prosjekt i samarbeid med Helse-Bergen som varer ut 2016.I
Handlingsdelen til Temaplan barn og familie 2015-2019 er det referert til kommunestyrevedtak
om videreføring i 2017 og at det krever økning av ramme.

- Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen, viser til anbefalt
hjemmebesøk av jordmor innen 1.-2.døgn etter hjemreise.
Ved tidlig utskrivning fra sykehuset, vil det bli et økende behov for oppfølging av
jordmortjenesten i Askøy kommune og en tilpassing til ny fødeklinikk i 2022 i Bergen.
Beregninger tilsier at 40% av alle barselkvinner skrives ut til kommunal barselomsorg mellom
8-24 timer etter fødsel, fordi det er redusert kapasitet i "barselsenger". Det vil si at kommunen
får ansvar for familiene tidligere og over flere dager enn i dag.
Helhetlig omsorg for familien i den første uken etter fødsel, vil kunne dekkes i større grad hvis
jordmortjenesten øker sine stillinger med 0,25% stilling i forhold til i dag. Nå er det kun
førstegangs foreldre som får ett hjemmebesøk og så videre oppfølging ved
Nærjordmorsenteret.
Nærjordmorsenteret er tildelt 75% stilling i prosjektet ut 2016.
"Trygg start" er et unikt tilbud i Askøy kommune, til sårbare familiene. De blir identifisert i
svangerskapet av jordmødre og får overføring til helsesøster i uken etter fødsel.
Familien får ukentlig hjemmebesøk av helsesøster i de første 6 ukene.
Oppfølgingen i svangerskapet er viktig for barnets utvikling og de forholdene som barnet skal
leve under senere. Når det er viktig å drive helseforebyggende arbeid, bør denne innsatsen
også inkludere tidlig kontakt i svangerskapet.
Spørsmål til ordfører:
-Hvilken plan har ordfører for videreføring av disse tjenestene som er etablert i 20132016?
-Hvordan vil ordfører legge til rette for videreutvikling av Nærjordmorsenteret i
inneværende periode? (2015-2019)

Ordførers svar:
Hvilken plan har ordfører for videreføring av disse tjenestene som er etablert i
2013-2016?
Status Nærjordmorsenter
Helse Bergen, Kvinneklinikken ønsket en utprøving av modeller for samarbeid om
barselomsorgen som er i tråd med nasjonale faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet 2014
(«Nytt liv og trygg barseltid for familien»). I 2015 startet prosjektet «Nærjordmorsenter Os og
Askøy. Formålet med prosjektet var å etablere og utvikle en moderne, trygg og tilgjengelig
barselomsorg i kommunene, som ivaretok kontinuitet og kvalitet, med familien i fokus.
Prosjektet ble tildelt 75 % stilling i to år og er nå i sluttfasen. 2016 er siste året med drift i form
av prosjektmidler. Så langt er dette noen av resultatene:
Det er ca. 82 % av barselkvinnene i Askøy som får oppfølging av lokal jordmor på
Nærjordmorsenteret eller hjemme. Det går i gjennomsnitt ca. 24,9 timer fra hjemreise til
kontakt med nærjordmor.
Det blir gitt tilbud om hjemmebesøk av jordmor til alle førstegangsfødende og familier hvor
jordmor vurderer at det er behov for hjemmebesøk.
Tilbudet er individuelt tilpasset, med blant annet observasjon av mor og barn,
ammeveiledning, informasjon om barnestell og undersøkelse av rifter og sting. Barnet får
vektkontroll, høretest og nyfødtscreening.
Status Trygg start
Trygg start ble etablert som en del av Modellkommuneforsøket. I første omgang ble det
finansiert gjennom tilskudd fra Fylkesmannen samt prioritering av stilling til forebyggende
barnevern. Året etter første tilskudd ble disse midler overført til rammen og stillingene i Trygg
start er budsjettert som et fast tilbud i kommunen. Det er 1,6 stillinger i Trygg start. Årlig følges
sirka 40 nye familier opp, dette tilsvarer sirka 10 % av fødslene i Askøy.
Videreføring av tjenestene
Det er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel å satse på en sterk og målrettet innsats mot de
minste barna. Begge disse tiltak bidrar til dette. Tiltakene er også forankret i Temaplan Barn og
familie 2015-2019, som er politisk behandlet og revidert senest i juni 2016. Videreføring av
Nærjordmorsenteret etter prosjektperioden med tilskudd blir nå behandlet i budsjettarbeidet
for 2017.
-Hvordan vil ordfører legge til rette for videreutvikling av Nærjordmorsenteret i
inneværende periode? (2015-2019)
Modellen for Nærjordmorsenteret som vi har prøvd ut i 2015-2016 er nybrottsarbeid innen
barselomsorgen. Derfor er det viktig med en grundig evaluering av resultater før konkrete
planer for videreutviklingen fastsettes. Evalueringen av resultatene forventes avsluttet våren i
2017.
Så langt er det gode tilbakemeldinger fra brukerne og gode resultater ut fra de måleparametre
som har vært i prosjektet. Ordfører kan, ut fra dette, uttrykke ønske om å videreføre

Nærjordmorsenteret, men den kontinuerlige utviklingen må gjøres på bakgrunn av
evalueringen og i dialog med Helse Bergen.
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