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Opprettholde et godt fødetilbud for Asker-kvinner
Jeg viser
viser til
til interpellasjon
interpellasjon med
med spørsmål
til ordfører
ordfører fremmet
Jeg
spørsmål til
fremmet ii Asker
Asker
kommunestyre
13. september
september 2022
fødetilbudet ii vår
kommunestyre 13.
2022 om
om fødetilbudet
vår region,
region, og
og vil
vil på
på vegne
vegne
av kommunen
kommunen be
be om
om at
at våre
våre innspill
innspill tas
tas med
med ii videreutvikling
videreutvikling av
av
av fødetilbudet.
fødetilbudet.

Sammenhengende
differensiert fødetilbud
og barsel
barsel
Sammenhengende svangerskapsomsorg,
svangerskapsomsorg, differensiert
fødetilbud og
oppfølging
spesialisthelsetjenesten og
for åå sikre
sikre god
oppfølging ii både
både spesialisthelsetjenesten
og kommune
kommune er
er viktig
viktig for
god
oppfølging
til
oppfølging av
av gravide
gravide og
og fødende.
fødende. Forskning
Forskning viser
viser at
at et
et differensiert
differensiert tilbud
tilbud til
ulike
av fødende
fødende gir
gravide følges
ulike grupper
grupper av
gir et
et best
best resultat
resultat hvor
hvor høy
høy risiko
risiko gravide
følges opp
opp av
av
spesialisert
og føder
føder på
på høy
høy kompetanse
kompetanse avdelinger
mens friske
gravide
spesialisert tjeneste
tjeneste og
avdelinger mens
friske gravide
med
færre komplikasjoner
slik som
som
med lav
lav risiko
risiko har
har færre
komplikasjoner om
om de
de føder
føder ii et
et tilpasset
tilpasset miljø
miljø slik
ABC
enheter. Høyt
Høyt fokus
fokus på
på normalitet
normalitet ii friske
har forskning
forskning vist
til
ABC enheter.
friske fødsler
fødsler har
vist fører
fører til
færre
av
færre komplikasjoner,
komplikasjoner, mindre
mindre depresjon
depresjon etter
etter fødsel
fødsel og
og høyere
høyere frekvens
frekvens av
amming.
amming.

Det
samarbeid mellom
Det er
er viktig
viktig med
med et
et godt
godt samarbeid
mellom kommunehelsetjenesten
kommunehelsetjenesten og
og
spesialisthelsetjenesten
tjeneste for
gravide,
spesialisthelsetjenesten for
for åå sikre
sikre sammenhengende
sammenhengende tjeneste
for gravide,
fødende
flere gravide
søke seg
seg til
ABC
fødende og
og barselkvinner.
barselkvinner. Det
Det erfares
erfares at
at flere
gravide ønsker
ønsker åå søke
til ABC
klinikker enn
enn det
det kapasitet
kapasitet til.
til.
klinikker
Dagens
av svangerskap,
svangerskap, fødsel
fødsel og
Dagens oppfølging
oppfølging av
og barsel
barsel er
er forsvarlig,
forsvarlig, men
men et
et mer
mer
differensiert tilbud
tilbud vil
vil styrke
tjenesten til
til særlig
de friske
Et slikt
differensiert
styrke tjenesten
særlig de
friske fødende.
fødende. Et
slikt
differensiert
tilbud
bør
plasseres
geografisk
nær
fødeavdelinger
for
å
sikre
differensiert tilbud bør plasseres geografisk nær fødeavdelinger for å sikre
kvalitet og
og forsvarlighet.
kvalitet
forsvarlighet.
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Samlet
er et
et differensiert
differensiert tilbud
tilbud tilpasset
tilpasset de
de ulike
ulike grupper
grupper av
gravide viktig
viktig
Samlet sett
sett er
av gravide
for
sikre et
Asker-kvinner og
start for
for åå sikre
et helhetlig
helhetlig fødetilbud
fødetilbud til
til Asker-kvinner
og en
en god
god start
for den
den nye
nye
familien.
familien.
For å sikre dette ber Asker kommune om følgende:
••
••
••

ABC-enheten ved
sykehus opprettholdes
fra 2030
ABC-enheten
ved Ullevål
Ullevål sykehus
opprettholdes også
også ii nytt
nytt bygg
bygg fra
2030
for åå sikre
kommunes innbyggere
innbyggere et
et differensiert
differensiert fødetilbud.
fødetilbud.
for
sikre Asker
Asker kommunes
Vurdering av
av åå opprette
opprette en
en jordmorstyrt
jordmorstyrt fødeenhet
tilknyttet Vestre
Vestre Viken
Viken
Vurdering
fødeenhet tilknyttet
som
kan styrke
fødetilbudet til
til innbyggere
innbyggere ii Asker
kommune ytterligere.
ytterligere.
som kan
styrke fødetilbudet
Asker kommune
Opprettholdelse av
av differensiert
differensiert fødetilbud
også ii sommerferien.
Opprettholdelse
fødetilbud også
sommerferien.
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