Leserinnlegg 17.6.2009
Senterpartiet og jordmorfølgetjeneste
Den 30. juni spør Høyres førstekandidat i et leserinnlegg hvordan det kan ha seg at
undertegnede Senterpartikandidat ikke støtter opposisjonens forslag om en lovfestet rett til
følgetjeneste for fødende. Forslaget ble nedstemt av Stortinget den 28. mai.
Hun prøver av den grunn å sverte Senterpartiets arbeid også for distriktene, gjennom å hevde
at familier på bygda ikke får den tryggheten Høyre nå plutselig skal ha gjort seg til talsmann
for.
Er det noe folk rundt om i bygdene vet, så er det at Senterpartiet er til for hele Østfolds ve og
vel.
I stortingsmeldingen om fødetilbudet i landet går Regjeringen inn for å overføre ansvaret for
følgetjenesten til de regionale helseforetakene, noe Stortinget er enig i. Det er uten tvil
positivt at følgetjenesten dermed samordnes med den øvrige syketransporten, inklusiv
ambulansetjenesten. I tillegg er Østfolds befolkning kjent med at ambulansetjenesten ble
styrket på en god måte da vi fikk utrykningsbil med akuttmedisinsk personell som ved behov
rykker ut fra sykehuset i tillegg til bruk av nærmeste ambulanse.
Det samarbeidet som er etablert i Østfold mellom jordmor, fastlege og fødeavdeling sikrer
den gravide gjennom svangerskapet. Opplæring i å forstå hvordan en fødsel starter og hvor en
skal henvende seg for å få hjelp om en trenger det inngår i det fødselsforberedende arbeidet.
Regjeringens forslag innebærer at dersom den gravide har behov for det, skal en få en
følgetjeneste. Beslutning om det skal skje på samme måte som all annen akutthjelp og
transportbehov, framfor å innføre en tidsavstandsregel som en lovfestet rett.
For å sikre beredskapen i de delene av landet der det er sommerstengte fødeinstitusjoner går
Senterpartiet inn for at det må inngås lokale samarbeidsavtaler om jordmorberedskap. Dette
har Regjerningen ivaretatt gjennom oppdragsbrevet til helseforetakene for 2009.
Komitémerknadene fra Høyre, Kr.F og Venstre oser etter min oppfatning av utrygghets- og
misnøyeskaping. Det er det ikke grunnlag for. Det som er av utfordringer fortsatt innen
fødetilbudet i landet har Regjeringen tatt på alvor gjennom stortingsmelding 12 (2008-2009).
Vi som får et nytt Østfoldsykehus midt i fylket har særlig grunn til å glede oss.

