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Velkommen og presentasjon
Kort innledning ved Helsedirektoratet
– Oppfølging etter forrige møte
– Innmeldte problemstillinger (status for takster,
blodsukkermåling ved svangerskapsdiabetes, hepatitt Bprøve av alle gravide?)
Runde rundt bordet: Hvordan fungerer refusjonsordningen
blant jordmødrene?
– Status fra Jordmorforbundet
– Status fra Den norske jordmorforening
– Status fra Helfo
Eventuelt
28.01.2011
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Stønad til jordmorhjelp – rammene for
refusjonsordningen
• Folketrygdloven § 5-12
• Forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp
– Kap. I Regler
– Kap. II Takster for kontrollundersøkelser under svangerskap
og individuell prevensjonsveiledning
– Kap. III Takster for jordmorhjelp ved fødsel utenfor institusjon
• Rundskriv § 5-12 – Jordmor
– Sist oppdatert 1.1.2017
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Oppgjør med Helfo i 2016 - omfang
• 387 helsestasjoner sendte refusjonskrav til Helfo
• 119 jordmødre sendte refusjonskrav til Helfo
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Utbetalinger for jordmorhjelp 2016
• Det ble utbetalt til sammen 57 millioner kroner
– 49,7 millioner til helsestasjoner for svangerskapsomsorg
– 332 000 til avtalejordmødre for svangerskapsomsorg
– 6,3 millioner til jordmorhjelp ved fødsel utenfor institusjon
– 602 000 kroner i engangsstønad ved fødsel utenfor
institusjon (folketrygdloven § 5-13)
• I 2014 ble det utbetalt 50,1 millioner og i 2015 54,7 millioner
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Regler og takster
• Forskriften, inkludert takster, fastsettes av HOD
• Takstene prisjusteres normalt per 1. juli hvert år i tråd med
utviklingen for sammenlignbare grupper (avtalefysioterapeuter)
• Det gis en endringsforskrift når takstene prisjusteres
• Eventuelle innspill til endringer i takster og merknader bør
sendes til HOD så tidlig som mulig og senest medio mai
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Oppfølging etter forrige møte
• Henvisningsrett for jordmor til avtalespesialist
– inngår i en bred vurdering av om utvalgte grupper
sykepleiere skal gis utvidede rettigheter
• Rekvireringsrett for alle typer prevensjon
– https://helsedirektoratet.no/folkehelse/seksuellhelse/rekvireringsrett-for-helsesostre-og-jordmodre
• Manglende takst for nye oppgaver
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Status ulike prosesser og innmeldte
problemstillinger
• Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og
skolehelsetjenesten og for spedbarnsernæring
• Revisjon av svangerskapsretningslinjen
• Revisjon av forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjeneste
• Vurdering av om prøve på hepatitt B bør inngå i screeningen av
gravide, i samarbeid med FHI
• Blodsukkermåling ved svangerskapsdiabetes
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Status takster
•
•
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Takstene ble ikke prisjustert per 1. juli 2017 – mellomoppgjør
Fødselshjelp ved to jordmødre samtidig:
– Det kan kun utbetales stønad til én jordmor - praksis ble strammet inn fra
1.9.2016
– Jordmødrene har innrettet seg etter dette
– Eventuell endring krever utredning i HOD
Bruk av takst for vendereis
– Når jordmor i helsestasjon/avtalejordmor og kvinne som skal føde avtaler
konsultasjon for å vurdere om fødsel nærmer seg, skal ikke takst for vendereis
brukes, men takst 1b Svangerskapskontroll
Grensesnittet mellom Helfo og regionale helseforetak når det gjelder fødselshjelp,
følgetjeneste og vendereis er fortsatt under vurdering i HOD
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