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Dokumentasjon godkjenning av prosedyrer  

 

Generelt om godkjenning 

Det er fagansvarlig helsesøster eller jordmor som godkjenner prosedyrene – i tillegg til leger der de har 
oppgaver eller er ansvarlig. Valgt godkjenningsnivå er forankret i ledelsen i den enkelte kommune. 

 

 

Godkjenning der lege utfører oppgaver eller er ansvarlig 

Godkjennende leger 

Lesja:  Kristine Stuedal Vågå: Marit Riksaasen 

Dovre: Gurgen Nazaretian Lom: Astrid Sulheim 

Sel: Therese Renaa  Skjåk: Christen Halle 

Smittevern i svangerskapet Godkjent 1. gang Godkjent utgave 

Gruppe B streptokokker – GBS 01.05.15 Oktober 2017 

Hepatitt A 01.05.15 Oktober 2017 

Hepatitt B 01.05.15 Oktober 2017 

Hepatitt C 01.05.15 Oktober 2017 

HIV-infeksjon 01.05.15 Oktober 2017 

 

Godkjennende leger 

Dovre: Gurgen Nazaretian  

Kvinnehelse Godkjent 1. gang Godkjent utgave 

Cervixcytologi 01.05.15 Oktober 2017 

Prevensjonsveiledning 01.05.15 Oktober 2017 

 

Godkjenning av prosedyrer jordmorvakt 

Prosedyrer som er aktuelle å bruke i følgetjenesten, skal godkjennes av avdelingssjef for 
kvinneklinikken.  

Alle prosedyrene ble forelagt avdelingssjef for kvinneklinikken Stian Westad i mai 2015. Han ga 
tilbakemelding på at prosedyrene var bra og ga et innspill som ble tatt til følge.   
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4 Svangerskapsomsorgen inkludert jordmorvakta  

 

Hjemmel og referanser for prosedyrer svangerskapsomsorgen 

Hjemmel  

 LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og 
brukerrettighetsloven). 

 LOV 1999-07-02 nr 64: Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) 

 LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 
omsorgstjenesteloven) 

 LOV-2014-06-20-42: Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp 
(pasientjournalloven) 

 FOR 2003-04-03 nr. 450 Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende 
arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

 FOR 2000-12-21 nr 1385 Forskrift om pasientjournal 

 Forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp 

Referanser  

 Nasjonal retningslinje for svangerskapsdiabetes 

 Nytt liv og trygg barseltid for familien. Kortversjon av nasjonal retningslinje for 
barselomsorgen, IS-2086 

 IS-1179 Retningslinjer for svangerskapsomsorgen, 2005 

 IS-1022 Veileder om helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente, 
2011 

 St.melding. nr 47 (2008 – 2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – 
til rett tid 

 Jordmorboka, Ansvar, funksjon og arbeidsområde. Brunstad, Anne og Tegnander, Eva 
(red.) Akribe AS 2010, 1. utgave 

 NOU 1984: 17 Perinatal omsorg i Norge 

 «Smittvernboka»,. Folkehelseinstituttet 

 Ansvar, funksjon og arbeidsområde, Anne Brunstad og Eva Tegnander (red) 

 Veileder i fødselshjelp 2014 

 Fagprosedyrer fra KK Lillehammer 

- Preterm prematur vannavgang (PPROM) 

- Truende preterm fødsel/tokolytisk behandling/steroidbehandling».   

- Retningslinjer ved «lite liv» 

- Primær vannavgang til termin 

 Nettdoktor Urinveisinfeksjon i svangerskapet Heidi Thornhill, lege 

 Urinveisinfeksjon kan starte fødsel-NRK-Livsstil. Publisert 16.02.2013 Journalist Karina 
Kaupang Jørgensen. Medvirkende seksjonsoverlege ved observasjonsposten for gravide 
ved Oslo Universitetssykehus Ullevål Nina K Harsem og jordmor Siri von Krogh 

 
  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-42
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-42
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1385
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-26-656
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsdiabetes
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-barselomsorgen-nytt-liv-og-trygg-barseltid-for-familien
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-barselomsorgen-nytt-liv-og-trygg-barseltid-for-familien
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/52/IS-1022-Helsetjenestetilbudet-til-asylsokere-flyktninger.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/52/IS-1022-Helsetjenestetilbudet-til-asylsokere-flyktninger.pdf
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-47-2008-2009-/id567201/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-47-2008-2009-/id567201/
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JOURNALFØRING OG REFUSJON 

Dokumentasjon  
Forfatter: Anne Marie Berstad  Neste oppdatering: November 2018 / Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 12.05.15 Siste utgave: 20.10.17 

Formål  

Sikre at journalføring er i henhold til lover, forskrifter og interne krav. 

 

Klargjøre for den enkelte, ansvarlige og involverte jordmor hva vedkommende har foretatt seg 
og hva som skal følges opp videre. Dokumentasjonen skal være en form for  

“huskeliste” og et verktøy som vil kunne bidra til kontinuerlig kvalitetsforbedring. 

Kommunisere med annet helsepersonell, som har ansvaret for å følge opp brukeren på en 
faglig forsvarlig måte. 

Målgruppe 

Prosedyren gjelder alle jordmødre som skriver i pasientjournal i svangerskapsomsorgen og 
ved jordmorvakt.  

Ansvar 

Jordmødre 

Aktivitet/beskrivelse 

Enhver jordmor som yter helsetjenester på selvstendig grunnlag, har dokumentasjonsplikt 
(helsepersonelloven § 39, første ledd). 

Alle kontakter – også uformelle kontakter – som defineres / vurderes til å være helsetjenester 
dokumenteres «fortløpende uten ugrunnet opphold etter at helsehjelpen er gitt» (§ 7 forskrift 
om pasientjournal).  

Ved følgetjeneste, skal transportjournal føres fortløpende - orginal overleveres sykehuset og 
kopi legges i kvinnens journal hos jordmor i bostedskommune 

 

Journal skal være kortfattet og presis, omfatte fakta og vurderinger. 

Bilder og illustrasjoner 

- 

Vedlegg  

- 

Kompetanse 

- 

Utstyr 

WinMed, Helsekort for gravide, Transportjournal, loggbok jordmorvakt 
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Refusjon HELFO 
Forfatter: Jordmødre  Kristine Lie og Anne Marie Berstad, 
koordinator i samfunnsmedisin Hege Lorentzen 

Neste oppdatering: November  2018 / Jordmorgruppen 

Godkjent i kommunen /  kommunalsjef 
HO /HOF-sjef /HR-leder / rådmann 

Lesja: Therese Gjersøe Hole Dovre: Halvor Nissen 

Sel: Iren Ramsøy Vågå: Synnøve Vistekleiven Lom: Bjørn Bakke 

Skjåk: Hilde Reitan Opprettet: 06.12.17 Siste utgave: 06.12.17 

Formål 

Sikre at søknad om refusjon til HELFO skjer i henhold til lov og forskrift. 

Målgruppe 

Jordmødre 

Ansvar 

Kommunalsjef HO/HOF-sjef/HR-sjef. Ledere med personalansvar for jordmødre. Jordmødre. 

Aktivitet/beskrivelse 

Kommunal svangerskapsomsorg / jordmortjeneste 

 Alle kommunene skal inngå avtale med HELFO om refusjon av kostnader. Nærmeste 
leder med personalansvar har ansvar for å sikre at kommunen har en avtale. 

 Jordmor har ansvar for å sende regninger elektronisk (via pasientjournalsystemet) fire 
ganger i året. Kopi av kravet sendes nærmeste personalansvarlig leder med 
økonomiavdelingen.  

 Jordmor søker om refusjon etter de til enhver tid gjeldende takster i «forskrift om stønad 
til dekning av utgifter til jordmorhjelp»:  

- Første gangs fullstendig undersøkelse og veiledning av gravide samt utfylling av 
godkjent svangerskapsjournal. 

- Svangerskapskontroller (kan brukes ved oppmøte på kontor og ved hjemmebesøk). 

- Tillegg for veiledning i prevensjon/familieplanlegging – kan refunderes en gang pr. 
pasient (etterkontroll eller hjemmebesøk). 

- Tillegg for prøvetaking (i henhold til prosedyrer for jordmortjenesten utarbeidet i Nord-
Gudbrandsdal) og innsending av prøver til laboratorium 

- Individuell prevensjonsveiledning – kan brukes ved konsultasjon uavhengig av 
svangerskapsomsorgen  

- Fødselshjelp inntil 24 timer når jordmor forløser – i og utenfor ordinær arbeidstid 

- Vendereis ved «blindealarm» inntil 3 timer -  

 

Regional jordmorvakt NGLMS  

Spesialisthelsetjenestens ansvar: Beredskap for følgetjeneste og følgetjeneste (dvs. jordmor 
følger kvinnen til sykehuset i ambulansen). 

Kommunens ansvar: Beredskap for vurdering av akutte tilstander i svangerskapet i tillegg til 
vurdering av om fødsel er i gang. (Sistnevnte når jordmor/lege som kvinnen bruker ikke er til 
stede.) 

 Refusjoner for jordmortjenester som skjer på jordmorvakten skal tilfalle NGLMS og inngå 
i det totale regnskapet for tjenesten.  

 Det skal ikke føres takst for oppgaver som faller inn under spesialisthelsetjenestens 
ansvarsområde dvs. følge i ambulanse. Andre konsultasjoner føres på lik linje som i den 
kommunale jordmortjeneste. 

 Hvis den gravide kvinnen, på grunn av sin helsetilstand, ikke kan møte fram på 
behandlingsstedet til svangerskapskontroll, dekker kommunen reiseutgiftene for 
jordmoren etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-26-656
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-26-656
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Bilder og illustrasjoner 

- 

Vedlegg 

- 

Referanse 

 

Kompetanse  

Kunnskap «forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp» og denne prosedyren 

Utstyr 

PC 

 

 

  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-26-656
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RUTINEMESSIG OPPFØLGING OG KONTROLLER 

1. konsultasjon i svangerskapet 
Forfatter: Anne Marie Berstad og Henny Skarphol Neste oppdatering: November 2018 / Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 12.05.15 Siste utgave: 20.10.17 

Formål  

Sikre at svangerskap og fødsel forløper på en naturlig måte, slik at den gravides fysiske og 
psykiske helse og sosiale velvære blir best mulig. Sikre fosterets helse, slik at det kan fødes 
levedyktig og uten sykdom som kunne vært forhindret. Oppdage eller behandle sykdom og 
andre helsetruende forhold hos den gravide, slik at svangerskapet medfører minst mulig risiko 
for henne og fosteret. 

Målgruppe 

Gravide, anbefalt svangerskapsuke 8 – 12, og eventuelt deres partner. 

Ansvar 

Jordmor  

Aktivitet/beskrivelse 

Konsultasjon hos jordmor, anbefalt varighet:1 time, eller individuell tilpasning. 

Utfylling og gjennomgang av helsekort for gravide. 

Identifisere gravide som vil ha behov for oppfølging hos spesialist eller fødepoliklinikk. 

 

Gi informasjon/opplysning/ha samtale rundt følgende tema 

 Tema som den gravide ønsker å ta opp 

 Gi informasjon om at kvinnen selv kan velge om hun vil gå på konsultasjoner til lege eller 
jordmor, eller en kombinasjon 

 Levevaner og livsvilkår som kosthold, fysisk aktivitet, alkohol og rus, vold 

 Utfylling av spørreskjemaet TWEAK og ev. AAS  

 Røykeavvenningsopplegg for kvinner som røyker eller nylig har sluttet å røyke 

 Snuseavvenning 

 Trygde- tilretteleggingsordninger for gravide 

 Mulighet for foreldreforberedende kurs 

 Veiledning og informasjon om anbefalte rutineundersøkelser. Gi informasjon slik at den 
gravide forstår hensikten med alle prøver og undersøkelser som hun gir tillatelse til å 
utføre 

 Gi anbefalinger om folsyre- og trantilskudd (ev. annen D-vitamin kilde) 

 Gi tilbud om ultralyd i svangerskapsuke 17 – 19 

 Tilbud om genetisk fosterdiagnostikk og genetisk veiledning på indikasjon 

 At den gravide bør oppbevare helsekortet selv 
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Helseundersøkelse 

 Måling av blodtrykk 

 Veiing og beregning av KMI  

 Urinprøve - urin til dyrkning jmf veileder for nytt helsekort 

 Standard blodprøver* anbealt tatt m: Hb, Ferritin, blodtype Rhesus, HIV, rubella, syfilis. 

 Andre blodprøver på indikasjon.  

 Identifisere og screene gravide med risiko for MRSA  

* Blodprøver anbefales tatt i uke 12- 16. Sett ev. opp ny time. 

 

Oppfølging 

Ved avvik fra normal utvikling, vurderes henvisning til lege i primærhelsetjenesten eller 
spesialisthelsetjenesten. Behandlingslinjer som er utarbeidet av Sykehuset Innlandet brukes. 

Bilder og illustrasjoner 

- 

Vedlegg  

Informasjons-/helseopplysnings materiell til utdeling 

 IS-2199 Veileder for utfylling av helsekort for gravide 

 Svangerskapsboken, Sandviks AS (finnes bare i bokform) 

 Gravid. IS-2184. Helsedirektoratet  

 Den beste starten. Helsedirektoratet. 

 Evt. Røykfri graviditet, Helsenorge.no,  

 BAM (gratis – får det tilsendt) 

 Informasjon om ultralyd i svangerskapet 

 Kvinner over 38 år: Informasjon til gravide om fosterdiagnostikk  

Kompetanse 

Jordmor  

Utstyr 

WinMed 3 (dokumentasjon og hjelpemiddel ved konsultasjonen). Helsekort for gravide, BT-
apparat, vekt, u-stiks. 

Skjema 

 Spørreskjemaet TWEAK, ev. AAS 

 

 

 

  

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/gravid
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/den-beste-starten-alkoholfritt-svangerskap-rad-til-deg-som-planlegger-eller-venter-barn/Sider/default.aspx
https://helsenorge.no/gravid/royking-snus-og-graviditet
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/veiledende-retningslinjer-for-bruk-av-ultralyd-i-svangerskapet
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/218/Informasjon-til-gravide-om-fosterdiagnostikk-IS-1313.pdf
http://www.helsebiblioteket.no/_attachment/108221
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Konsultasjon i 24. svangerskapsuke 
Forfatter: Anne Marie Berstad og Henny Skarphol  Neste oppdatering: November  2018 / Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 12.05.15 Siste utgave: 20.10.17 

Formål 

Oppfølging av den gravide og fosteret. Sikre at svangerskap og fødsel forløper på en naturlig 
måte, slik at den gravides fysiske og psykiske helse og sosiale velvære blir best mulig. Sikre 
fosterets helse, slik at det kan fødes levedyktig og uten sykdom som kunne vært forhindret. 
Oppdage eller behandle sykdom og andre helsetruende forhold hos den gravide, slik at 
svangerskapet medfører minst mulig risiko for henne og fosteret. 

Målgruppe 

Gravide i svangerskapsuke ca. 24, og eventuelt kvinnens partner 

Ansvar 

Jordmor 

Aktivitet/beskrivelse 

Konsultasjon, anbefalt varighet: 30 min, eller individuell tilpasning. 
 

Helseopplysning/veiledning 

 Tema som den gravide selv ønsker å ta opp 

 Føre inn blodprøvesvar på Helsekortet 

 Føre inn termindato etter ultralydscreening, hvis ikke gjort tidligere 

 Informasjon om EPDS-spørreskjema, og samtale rundt dette 

 Etter vurdering, vold i nære relasjoner   

Helseundersøkelse 

 SF-høyde, blodtrykk, vekt, urinprøve 

 Spørre om kvinnen har kjent liv, eller auskultasjon av fosterhjertelyden 

 Hos Rhesus negative kvinner: Blodprøve - fastslå om barnet er Rhesus positivt/negativt 

 Ved økt risiko for svangerskapsdiabetes gi tilbud om glukosebelastning i uke 24 – 28. 
 

Oppfølging 

Ved avvik fra normal utvikling, vurderes henvisning til lege i primærhelsetjenesten eller 
spesialisthelsetjenesten. Ved Rhesus positive barn, henvises det til fødeavdeling for 
profylaktisk behandling. Behandlingslinjer som er utarbeidet av Sykehuset Innlandet brukes. 

Bilder og illustrasjoner 

Vedlegg 

Informasjons-/helseopplysnings materiell til utdeling:  

EPDS brosjyre / er også lagt inn som vedlegg i prosedyresamling I 

Kompetanse 

Jordmor 

Utstyr 

WinMed, helsekort gravide, BT-app, vekt, u-stix, jordmorstetoskop/Doppler-ultralyd, målebånd 

https://www.odda.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=1011&FilId=1795
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Konsultasjon i 28. svangerskapsuke 
Forfatter: Anne Marie Berstad og Henny Skarphol Neste oppdatering: November  2018 / Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 12.05.15 Siste utgave: 20.10.17 

Formål 

Sikre at svangerskap og fødsel forløper på en naturlig måte, slik at den gravides fysiske og 
psykiske helse og sosiale velvære blir best mulig. Sikre fosterets helse, slik at det kan fødes 
levedyktig og uten sykdom som kunne vært forhindret. Oppdage eller behandle sykdom og 
andre helsetruende forhold hos den gravide, slik at svangerskapet medfører minst mulig risiko 
for henne og fosteret. 

Målgruppe 

Gravide i ca. 28. svangerskapsuke, og eventuelt kvinnens partner 

Ansvar 

Jordmor 

Aktivitet/beskrivelse 

Konsultasjon, anbefalt varighet: 30 min, eller individuelt tilpasset tid 

Helsesamtale 

 Tema kvinnen eller partner ønsker å ta opp 

 Utfylling av skjema om stadfesting av termin til NAV 

 Vurder utfylling av EPDS-spørreskjema, gjennomgang av dette og samtale rundt tema  

 Vurder gjennomføring av fødselssamtale / forberedelse til fødsel 

 Amming 

 Etter vurdering, vold i nære relasjoner   

Helseundersøkelse 

 Måling av SF-høyde 

 Måling av blodtrykk 

 Vekt 

 Urinprøve 

 Kontroll av Hemoglobin 

 Spørre kvinnen om hun har kjent liv, eller auskultasjon av fosterhjertelyden 

 Rhesusprofylakse hos kvinner med behov for dette. 

 

Oppfølging 

Ved avvik fra normal utvikling, vurderes henvisning til lege i primærhelsetjenesten eller 
spesialisthelsetjenesten. Behandlingslinjer som er utarbeidet av Sykehuset Innlandet brukes. 

Bilder og illustrasjoner 

- 
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Vedlegg  

Aktuelle brosjyrer og annet informasjonsmateriell 

 Hvordan du ammer ditt barn 

 Ammekyndige helsestasjoner og jordmorvakten (lokal brosjyre) 

Kompetanse 

Jordmor  

Utstyr 

WinMed 3 (dokumentasjon og hjelpemiddel ved konsultasjonen). Helsekort for gravide, BT-
apparat, vekt, u-stiks, jordmor stetoskop eller Doppler-ultralyd, målebånd. Stadfesting av 
fødselstermin (vedlegg - skjema utarbeidet av tidligere jordmor i Vågå) 

Spørreskjema  

EPDS 

 

 

 

 

  

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/hvordan-du-ammer-ditt-barn-hefte-is-2092/Sider/default.aspx
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Konsultasjon i 32. svangerskapsuke 
Forfatter: Anne Marie Berstad og Henny Skarphol  Neste oppdatering: November  2018 / Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 12.05.15 Siste utgave: 20.10.17 

Formål 

Sikre at svangerskap og fødsel forløper på en naturlig måte, slik at den gravides fysiske og 
psykiske helse og sosiale velvære blir best mulig. Sikre fosterets helse, slik at det kan fødes 
levedyktig og uten sykdom som kunne vært forhindret. Oppdage eller behandle sykdom og 
andre helsetruende forhold hos den gravide, slik at svangerskapet medfører minst mulig risiko 
for henne og fosteret. 

Målgruppe 

Gravide i ca. 32. svangerskapsuke, og eventuelt kvinnens partner 

Ansvar 

Jordmor 

Aktivitet/beskrivelse 

Konsultasjon varighet ca. 30 min, eller individuell tilpasning. 
 

Helsesamtale 

 Tema som kvinnen eller partner ønsker å ta opp 

 Amming, tidligere erfaringer, kartlegge positive og negative ammeopplevelse 

 Vurder utfylling av EPDS-spørreskjema, gjennomgang av dette og samtale rundt tema  

 Vurder gjennomføring av fødselssamtale / forberedelse til fødsel 

 Hvis paret er samboere: Utfylling av skjemaet erkjennelse av farskap 

 Undersøke om kvinnen har sendt skjemaet «Pasientopplysninger for fødeavdeling og 
ultralydscreening» til SI; Lillehammer, ev informasjon til annet fødested 

 Etter vurdering, vold i nære relasjoner   
 

Helseundersøkelse 

 SF-høyde, blodtrykk, vekt og urinprøve 

 Spørre kvinnen om hun kjenner liv, eller auskultasjon 

. 

Oppfølging 

Ved avvik fra normal utvikling, vurderes henvisning til lege i primærhelsetjenesten eller 
spesialisthelsetjenesten. Behandlingslinjer som er utarbeidet av Sykehuset Innlandet brukes. 

Bilder og illustrasjoner 

Vedlegg  

Aktuelle brosjyrer / informasjonsmateriell: Utvidet tilbud om nyfødtscreening 

Sikring av barm i bil. Trygg trafikk - www.tryggtrafikk.no 

Kompetanse  

Jordmor  

Utstyr 

WinMed 3 (dokumentasjon og hjelpemiddel ved konsultasjonen). Helsekort for gravide, BT-
apparat, vekt, u-stiks, jordmor stetoskop eller Doppler-ultralyd, målebånd. 

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utvidet-tilbud-om-nyfodtscreening/Sider/default.aspx
http://www.tryggtrafikk.no/
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Konsultasjon i 36. svangerskapsuke 
Forfatter: Anne Marie Berstad og Henny Skarphol  Neste oppdatering: November 2018 / Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 12.05.15 Siste utgave: 20.10.17 

Formål 

Sikre at svangerskap og fødsel forløper på en naturlig måte, slik at den gravides fysiske og 
psykiske helse og sosiale velvære blir best mulig. Sikre fosterets helse, slik at det kan fødes 
levedyktig og uten sykdom som kunne vært forhindret. Oppdage eller behandle sykdom og 
andre helsetruende forhold hos den gravide, slik at svangerskapet medfører minst mulig risiko  

Målgruppe 

Gravide i ca. 36. svangerskapsuke, og eventuelt kvinnens partner 

Ansvar 

Jordmor  

Aktivitet/beskrivelse 

Konsultasjon varighet ca. 30 min, eller individuell tilpasning. 

Helsesamtale 

 Tema som den gravide, eller partner, selv ønsker å ta opp 

 Fødsel samtale 

 Samtale om start av fødsel, når ta kontakt med jordmorvakt/fødeavdeling 

 Info om følgetjeneste 

 Vurder MRSA status 

 Etter vurdering, vold i nære relasjoner   

Helseundersøkelse 

 SF-mål, blodtrykk, vekt og urinprøve 

 Kontroll av leie. Hvis mistanke om seteleie, henvis til ultralyd 

 Spørre kvinnen om hun har kjent liv eller auskultasjon av fosterhjertelyden 

Oppfølging 

Ved avvik fra normal utvikling, vurderes henvisning til lege i primærhelsetjenesten eller 
spesialisthelsetjenesten. Behandlingslinjer som er utarbeidet av Sykehuset Innlandet brukes. 

Bilder og illustrasjoner 

Vedlegg  

Kompetanse 

Jordmor 

Utstyr 

WinMed 3. Helsekort for gravide, BT-apparat, vekt, u-stiks, jordmor stetoskop eller Doppler-
ultralyd, målebånd.  

 Melding om graviditet til helsesøster (vedlegg). 

 Stadfesting av fødselstermin (vedlegg) - utarbeidet av tidligere jordmor i Vågå 
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Konsultasjon i 38. svangerskapsuke 
Forfatter: Anne Marie Berstad og Henny Skarphol  Neste oppdatering: November 2018 / Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 12.05.15 Siste utgave: 20.10.17 

Formål 

Sikre at svangerskap og fødsel forløper på en naturlig måte, slik at den gravides fysiske og 
psykiske helse og sosiale velvære blir best mulig. Sikre fosterets helse, slik at det kan fødes 
levedyktig og uten sykdom som kunne vært forhindret. Oppdage eller behandle sykdom og 
andre helsetruende forhold hos den gravide, slik at svangerskapet medfører minst mulig risiko 
for henne og fosteret. 

Målgruppe 

Gravide i ca. 38. svangerskapsuke, og eventuelt kvinnens partner. 

Ansvar 

Jordmor 

Aktivitet/beskrivelse 

Konsultasjon ca. 30 min, eller individuell tilpasset tid. 

Helsesamtale om fødsel, amming og psykisk helse 

Tema som kvinnen eller partner ønsker å ta opp.  Etter vurdering, vold i nære relasjoner   

Helseundersøkelse 

 Måling av SF-høyde, blodtrykk og vekt 

 Urinprøve 

 Kontroll av leie 

 Spørre kvinnen om hun har kjent liv, eller auskultasjon av fosterhjertelyden 

 

Oppfølging 

Ved avvik fra normal utvikling, vurderes henvisning til lege i primærhelsetjenesten eller 
spesialisthelsetjenesten. Behandlingslinjer som er utarbeidet av Sykehuset Innlandet brukes. 

Bilder og illustrasjoner 

- 

Vedlegg  

- 

Kompetanse 

Jordmor  

Utstyr 

WinMed 3 (dokumentasjon og hjelpemiddel ved konsultasjonen), Helsekort for gravide, BT-
apparat, vekt, u-stiks, jordmor stetoskop eller Doppler-ultralyd, målebånd. 
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Konsultasjon i 40. svangerskapsuke 
Forfatter: Anne Marie Berstad og Henny Skarphol  Neste oppdatering: November 2018 / Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 12.05.15 Siste utgave: 20.10.17 

Formål 

Sikre at svangerskap og fødsel forløper på en naturlig måte, slik at den gravides fysiske og 
psykiske helse og sosiale velvære blir best mulig. Sikre fosterets helse, slik at det kan fødes 
levedyktig og uten sykdom som kunne vært forhindret. Oppdage eller behandle sykdom og 
andre helsetruende forhold hos den gravide, slik at svangerskapet medfører minst mulig risiko 
for henne og fosteret. 

Målgruppe 

Gravide i ca. svangerskapsuke 40, og eventuelt kvinnens partner 

Ansvar 

Jordmor 

Aktivitet/beskrivelse 

Konsultasjon varighet ca. 30 min, eller individuelt tilpasset tid. 

Helsesamtale om fødsel, amming og psykisk helse 

Tema som kvinnen eller partner selv ønsker å ta opp. Etter vurdering, vold i nære relasjoner   

 

Helseundersøkelse 

 Måling av SF-mål, blodtrykk og vekt 

 Kontroll av leie 

 Urinprøve 

 Spørre kvinne om hun har kjent liv, og/eller auskultasjon 

 

Oppfølging 

Ved avvik fra normal utvikling, vurderes henvisning til lege i primærhelsetjenesten eller 
spesialisthelsetjenesten. Behandlingslinjer som er utarbeidet av Sykehuset Innlandet brukes. 

Det tilbys – hvis det blir aktuelt -  henvisning til overtidskontroll KK Lillehammer i uke 41 + 3-7 
dager. 

Bilder og illustrasjoner- 

Vedlegg - 

Kompetanse 

Jordmor  

Utstyr 

WinMed 3 (dokumentasjon og hjelpemiddel ved konsultasjonen). Helsekort for gravide, BT-
apparat, vekt, u-stiks, jordmor stetoskop eller Doppler-ultralyd, målebånd. 
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Oppfølging av gravide i arbeid 
Forfatter: Anne Marie Berstad  Neste oppdatering: November 2018 / Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 12.05.15 Siste utgave: 20.10.17 

Formål  

Sikre at den gravide ikke får helseplager pga sin arbeidssituasjon.  

Målgruppe 

Gravide 

Ansvar 

Jordmor 

Aktivitet/beskrivelse 

 Kartlegge den gravides arbeidssituasjon og vurdere risiko for fosteret 

 Ta kontakt med bedriftshelsetjenesten (BHT) - ev. fastlegen hvis den gravide ikke er 
tilknyttet en BHT - dersom det er behov for å vurdere arbeidsplass og risiko 

 Oppfordre den gravide til å ta tidlig kontakt med sin arbeidsgiver, ev. BHT  

 Drøfte situasjoner rundt den gravides arbeidssituasjon 

 Drøfte behov for eventuelt tilrettelegging 

 Tilby dialog/samtale med den gravide og ev. hennes arbeidsgiver, fastlege, NAV 

 Der det ikke er kontraindikasjoner – oppmuntre den gravide til å være i arbeid gjennom 
svangerskapet 

 Gi informasjon om gravides rettigheter i arbeidslivet bl.a. bruk av svangerskapspenger 

Bilder og illustrasjoner 

- 

Vedlegg  

Informasjons-/helseopplysnings materiell til utdeling 

Gravid medarbeider - Idébanken 

Referanse 

http://www.arbeidstilsynet.no/graviditet 

Kompetanse 

Jordmor 

Utstyr 

WinMed 3 (dokumentasjon og hjelpemiddel ved konsultasjonen) 

 

 

 

 

 

http://www.idebanken.org/innsikt/artikler/gravid
http://www.arbeidstilsynet.no/graviditet


      

Desember 2017 Side 19 

 

Melding om graviditet til helsesøster 
Forfatter: Anne Marie Berstad og Henny Skarphol / IK-utvalg Neste oppdatering: November 2018/ Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 12.05.15 Siste utgave: 20.10.17 

Formål 

 Informere helsesøster om gravide i kommunen når det nærmer seg termin. 

 Sikre kontinuitet og god ivaretakelse av det nyfødte barnet og barselkvinnen.  

 Sikre muligheten for tidlig hjemmebesøk. 

 Varsle helsesøster på tvers av kommunene hvis man har fulgt opp gravide fra andre 
kommuner. 

Målgruppe 

Alle gravide som går til konsultasjoner hos jordmor. 

Ansvar 

Jordmor  

Aktivitet/beskrivelse 

Melding om graviditet til helsesøster skal skje senest uke 36. Ved utfordringer i 
svangerskapet, skal tidligere melding vurderes. 

 

Samtale 

 Informere den gravide 

 Innhente samtykke til formidling av informasjon til helsesøster  

 Fylle ut eget skjema: Melding om graviditet til helsesøster 

 Vurder behov for muntlig rapportering 

 Ved behov etablere samarbeidsmøter i samarbeid med den gravide 

Bilder og illustrasjoner 

- 

Vedlegg 

- 

Kompetanse 

Jordmor  

Utstyr 

Skjema:  

Melding om graviditet til helsesøster 
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Foreldreforberedende kurs 
Forfatter: Ingvild Hosarøygard /Anne Marie Berstad /IK-utvalg Neste oppdatering: November  2018 / Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 12.05.15 Siste utgave: 20.10.17 

Formål 

Gi vordende foreldre informasjon om svangerskap, fødsel, barseltid, og om hva det innebærer 
å bli foreldre. Styrke kvinnens tro på egen evne til å føde barn. Styrke parets kunnskap og tro 
på egen evne til å ivareta sitt barn. Nettverksbygging. 

Målgruppe 

Alle gravide ved helsestasjonen som ønsker å delta på foreldreforberedende kurs 

Ansvar 

Jordmor og helsesøster ved helsestasjonen 

Aktivitet/beskrivelse 

Arrangere to kurs pr år. Tre kurskvelder pr kurs med varighet: 11/2 til 2 timer hver gang. Gi 
tilbud til kursdeltakerne om en samtalekveld etter fødsel. Sørge for bevertning. 

 

Tema  

 Foreldrerollen og forventninger. 

 Svangerskapet 

 Fødsel: Avspenning/smertelindring. Fødestilling. Tiden etter fødsel. 

 Amming – vise filmen «Bryst er best.» 

 Barseltid 

 Spedbarnsstell 

 Samspill foreldre og barn / COS-p 

 Informasjon om tilbudet ved helsestasjonen. 

 Informasjon og øvelser ved fysioterapeut 

 Fylle ut rubrikk (svangerskapskurs) på helsekortet 

Bilder og illustrasjoner 

Vedlegg 

Informasjons-/helseopplysningsmateriell til utdeling 

 Informasjon om Helsestasjonen (lokal) 

 Barn i bil, Trygg Trafikk 

 www.unn.no. Nyttig å vite om barnet. Universitetssykehuset i Nord-Norge 

Kompetanse 

Helsesøster og jordmor 

Utstyr 

Filmen Bryst er best 

 

http://www.tryggtrafikk.no/tema/sikring-av-barn-i-bil/
http://www.unn.no/
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Fødsel - vannavgang til termin 
Forfatter: Gudveig Lilleengen Neste oppdatering: November 2018/ Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 19.02.15 Siste utgave: 20.10.17 

Drøftet i kvalitetsutvalg: 17.02.15  

Formål 

Sikre at tiltak som er nødvendige for at mor og barn får et best mulig utfall blir utført optimalt 
og i tråd med faglige retningslinjer, kvinnen selv og mottakende instans. 

Omfang/definisjon 

Med vannavgang ved termin mener en fra og med uke 37 til og med mer enn en time før 
fødselen er i gang.   

Ansvar 

Jordmor  

Aktivitet/beskrivelse 

Ved telefonisk kontakt kartlegge termin, fosterleie, tidspunkt for vannavgang, mengde, lukt, 
utseende. Videre opplevelse av rier, intensitet, lengde, varighet, regelmessige, 
uregelmessige?  Be kvinnen ta på seg et bind.  Ved sikkert hodeleie, vurder om det er behov 
for drosje eller ambulanse.  Dersom usikkert leie, rekvirer ambulanse. Be kvinnen legge seg 
til ambulansen kommer. Obs navlesnorfremfall. 

 

Tiltak NGLMS 

 Inspisere bind; vurdere farge, lukt, mengde, misfarga?  

 Vurdere fosterlyd: normal, tacykard, bradykard, akselererer, deselererer, på eller etter ri?  

 Vurdere rier; intensitet, lengde, varighet, regelmessige, uregelmessige?  Ved godt 
etablerte rier kan man vurdere vaginal undersøkelse. 

 Ta temperatur, blodtrykk og urinsticks. 

 
Ved usikker vannavgang, la kvinnen bli værende på NGLMS for videre observasjon, la henne 
bevege seg litt, gå litt, kommer det mer fostervann ved aktivitet? Unngå vaginal undersøkelse 
jamført infeksjonsfare.   Ved svekket mistanke om vannavgang, la kvinnen reise hjem og 
eventuelt henvende seg på nytt ved feber, mindre liv eventuelt ny lekkasje.  Om kvinnen er 
utrygg, vurder observasjon ved jordmorvakta eller å konferere med vakthavende gynekolog 
for alternativ vurdering. 

 

Ved sikker vannavgang uten rier skal man alltid vurdere om det er trygt at hun drar til sykehus 
ved hjelp av egen transport, utifra tidligere fødsler, mors egen trygghet og helhetsbilde. Ved 
vannavgang og rier skal jordmor være med.   

Kompetanse 

Offentlig godkjent jordmor 

Utstyr 

Doppler. Termometer. Urinsticks..  
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AKUTTE TILSTANDER I SVANGERSKAPET 

Følgetjeneste  
Forfatter: Henny Skarphol Neste oppdatering: November 2018/ Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 12.05.15 Siste utgave: 20.10.17 

Drøftet i kvalitetsutvalg:  03.06.15 Godkjent klinikksjef KK:  Stian Westad  / Juli 2017 ( ingen endring i oktober) 

Formål 

Sikre kvinner som er i fødsel forsvarlig helsehjelp ved tilbud om følgetjeneste av jordmor 
under ambulansetransport til fødeavdelingen ved Sykehuset Innlandet HF. 

Målgruppe  

Fødende kvinner i Nord-Gudbrandsdal 

Ansvar 

Jordmor  

Aktivitet/beskrivelse 

 Fødende kvinne /nærmeste pårørende ringer jordmorvakta 

- Er det mulig – snakk med den fødende kvinnen selv 

 Jordmor vurderer hastegrad og transport  

- Kjøre i privatbil til NGLMS? 

- Bestille drosje? 

- Ambulanse henter kvinnen hjemme? 

- Kjøre i møte med ambulansen? 

 Ambulansetransport – ring AMK tlf. nr 61 14 85 16 

 Ved etablert kontakt, vurdere / undersøke den fødende kvinnen 

- Vurdere transport og hastegrad videre til fødeavdelingen og behov for jordmorfølge 

 Føre transportjournal fortløpende - orginal overleveres sykehuset og kopi legges i 
kvinnens journal hos jordmor i bostedskommune 

 Melde den fødende kvinnens innleggelse ved fødeavdeling 

 Ved transport med ambulanse, orientere ambulansepersonell om situasjonen 

 Ev. orientere fødeavdeling om utviklingen underveis ved transport 

 Ev. be akuttmottaket om å ha heis stående klar 

 Ankomst fødeavdeling - gi rapport til jordmor som overtar den fødende kvinnen 

 Skriv notat i WinMed 

Kompetanse 

Jordmor 

Utstyr 

Transportjournal 

Jordmorvæske 

Jordmorvaktelefon 
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Blødning  
Forfatter: Kristine Lie Neste oppdatering: November 2018/ Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 12.05.15 Siste utgave: 20.10.17 

Drøftet i kvalitetsutvalg:  03.06.15 Godkjent klinikksjef KK:  Stian Westad  / Juli 2017 ( ingen endring i oktober) 

Formål 

Sikre at alle kvinner i regionen (6K) blir ivaretatt i forhold til blødninger i svangerskapet 

Målgruppe  

Gravide med blødning  

Ansvar 

Jordmor  

Aktivitet/beskrivelse 

Vurder behov for undersøkelse på og transport til NGLMS. Be kvinnen ta med bind/truser for 
å vurdere blødningsmengde.  

 

Undersøkelser / samtale 

 Mengde blødning 

 Fosterlyd 

 Vurder behov for å ta blodtrykk 

 Smerter (debut, varighet, lokalisasjon) 

 Kontraksjoner? bløt mage? 

 Kvinnens opplevelse av situasjonen 

 

Konferer med gynekolog 

 Henvisning KK (ultralyd) 

 Transport 

Kompetanse 

Jordmor 

Utstyr 

Doppler, BT apparat, WinMed 
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Preeklampsi 
Forfatter: Anne Marie Berrstad Neste oppdatering: November 2018/ Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 19.02.15 Siste utgave: 20.10.17 

Drøftet i kvalitetsutvalg:  17.02.15 Godkjent klinikksjef KK:  Stian Westad  / Juli 2017 ( ingen endring i oktober) 

Formål  

Oppdage utvikling av preeklampsi 

Målgruppe 

Alle gravide som tar kontakt med jordmorvakt med mistanke/spørsmål om PE-utvikling 

Ansvar 

Jordmor  

Aktivitet/beskrivelse 

 Gjøre nødvendige observasjoner  

 Spørre den gravide om symptomer - den gravide har i regelen få subjektive symptomer, 
men kan ha hodepine som følge av blodtrykksøkning.  

 Andre symptomer kan være: flimring for øynene, uro/angst, tungpustet, pannehodepine, 
epigastriesmerter. 

 Måle BT - BT over 140/95, eller stigning i diastolisk BT på mer enn 15 mm Hg, skal det 
henvises til spesialisthelsetjenesten.  

 Urin-stiks.  

 Sjekke fosterlyd. 

 Videre samarbeid med spesialisthelsetjenesten for oppfølging og iverksetting av aktuelle 
tiltak. 

Kompetanse 

Jordmor 

Utstyr  

BT-apparat, urin-stiks, Doppler, Helsekort for gravide, Jordmors protokoll for kontakt og 
transport av gravide/fødende og nyfødte WinMed 3 (dokumentasjon og hjelpemiddel ved 
konsultasjonen) 
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Eklampsi 
Forfatter: Anne Marie Berstad Neste oppdatering: November 2018/ Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 19.02.15 Siste utgave: 20.10.17 

Drøftet i kvalitetsutvalg:  17.02.15 Godkjent klinikksjef KK:  Stian Westad  / Juli 2017 (ingen endring i oktober) 

Formål  

Oppdage og iverksette tiltak ved truende eklampsi og eklampsi 

Målgruppe 

Gravide, fødende og kvinner som nylig har født, med kramper der epilepsi eller andre 
sykdommer ikke er årsak 

Ansvar 

Jordmor  

Aktivitet/beskrivelse 

Definisjon 

Generaliserte kramper, kortvarige, varer ofte bare et par minutter, men vanlig at de gjentar 
seg dersom behandling ikke settes inn 

Regelen er at eklampsi opptrer hos kvinner med alvorlig PE som har typiske symptomer før 
de får kramper 

Truende eklampsi: intens pannehodepine, kvalme, synsforstyrrelser og uro 

 

Aktivitet 

 Ev. førstehjelp – frie luftveier - stabilt sideleie 

 Involvere personell fra legevakt og ambulansepersonell 

 Rask transport til sykehus 

 Kontakte AMK sentral og vakthavende gynekolog KK for råd 

 Gi Diazepam (finnes i ambulansen og på legevakten) under transport 5 – 20 mg iv eller 
10 – 20 mg rektalt 

 Ev. BT behandling etter avtale med gynekolog 

 Sjekke fosterlyd med Doppler 

Kompetanse 

Jordmor 

Utstyr 

Medikamenter, BT-apparat, Doppler, Jordmors protokoll for kontakt og transport av 
gravide/fødende og nyfødte evn Helsekort for gravide, WinMed 3 (dokumentasjon og 
hjelpemiddel ved konsultasjonen) 
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Forløsning av placenta 
Forfatter: Henny Skarphol Neste oppdatering: November 2018/ Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 19.02.15 Siste utgave: 20.10.17 

Drøftet i kvalitetsutvalg:  17.02.15 Godkjent klinikksjef KK:  Stian Westad  / Juli 2017 ( ingen endring i oktober) 

Formål  

Sikre medisinsk forsvarlig forløsning av placenta 

Målgruppe 

Kvinner som for noen minutter siden har født barn. 

Ansvar 

Jordmor 

Aktivitet/beskrivelse 

Syntocinon 10 enheter im umiddelbart etter at barnet er født. Obs. uoppdaget tvilling. 

 

Tegn på at placenta er løsnet 

 Mørk blødning fra vagina 

 Uterus stigen noen centimeter fra navlehøyde, blir fastere i konsistens og flytter seg litt til 
siden for midtlinjen, helst til høyre 

 Lett drag i navlesnoren samtidig som man trykker ned bak symfysen. Hvis navlesnoren 
ikke følger med innover i vagina er placenta løs. 

 

Forløsning av placenta 

 Lett drag i navlesnoren samtidig som kvinnen trykker på 

 Trykk med fingrene over symfysen 

 Roter/skru placenta ut 

 Evt. la kvinnen «hoste» for å få ut fosterhinnene 

 

Inspiser placenta og hinner for å se om placenta og hinner er hele 

Kompetanse 

Jordmor 

Utstyr 

Sterile hansker. 2 arteriepinsetter. Pussbekken. Syntocinon. Sprøyte- og sprøytespiss.   
WinMed. Følgeprotokoll.  
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Fødsel utenfor sykehus 
Forfatter: Kristine Lie Neste oppdatering: November 2018/ Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 19.02.15 Siste utgave: 20.10.17 

Drøftet i kvalitetsutvalg:  17.02.15 Godkjent klinikksjef KK:  Stian Westad  / Juli 2017 ( ingen endring i oktober) 
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Sikre medisinsk forsvarlig forløsning utenfor sykehus. 

Målgruppe 

Kvinner i fødsel 

Ansvar 

Jordmor. Koordinerende jordmor ved jordmorvakt har ansvar for at det blir gjennomført 
undervisning i samarbeid med ambulansen og avdelingsleder legevakt. 

Aktivitet/beskrivelse 

 Forløsningen skjer etter vanlig prosedyre 

 Jordmor bruker primært lege på daglegevakt og legevakta (utenom kontortid) hvis behov 
for assistanse før ev. avreise i ambulanse. 

 Jordmor bruker ansatte ved ambulansen som assistent ved forløsningen i ambulansen. 

 Klargjøre ansvarsforhold og arbeidsfordeling 

 Informasjon til personell på legevakt / ambulansesjåfør om oppgaver de skal assistere 
med, f.eks. trekke opp medikamenter, tidspunkt 

 Avtale beredskap med annen jordmor hvis fødekvinne med kjente raske fødsler 

Bilder og illustrasjoner 

- 

Kompetanse 

Jordmor 

Utstyr 

Fødeseng (transportbåre). Doppler/stetoskop. Fødesett med sakser, nåleholder, pinsetter 
mm. Us gel og gel til doppler. Avnavlingsutstyr. Medikamenter som Konakion, Syntocinon, 
Xylokain og Cytotec. Sterile hansker. Håndklær. BT apparat. Oksygen. 
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Lite liv 
Forfatter: Gudveig Lilleengen Neste oppdatering: November 2018/ Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 19.02.15 Siste utgave: 20.10.17 

Drøftet i kvalitetsutvalg:  17.02.15 Godkjent klinikksjef KK:  Stian Westad  / Juli 2017 ( ingen endring i oktober) 
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Sikre korrekt håndtering av gravide som er bekymret for nedsatt eller oppheva fosteraktivitet. 

Målgruppe 

Gravide 

Ansvar 

Jordmor 

Aktivitet/beskrivelse 

Kun helseinstitusjoner med gynekolog, CTG- og ultralydapparat tilgjengelig bør utrede kvinner 
for redusert fosteraktivitet.  

Følg flytskjema og prosedyre fra KK sykehuset innlandet, Lillehammer  – vedlegg. 

 

Undersøkingar og anamnese 

 Få fullstendig oversikt over kvinnens situasjon: Helsekort, helsetilstand, vaner, om ho har 
ete som vanleg, gjort noko uvanleg, prøvd å vekke barnet enten ved å dytte på magen 
eller drikke noko kaldt og søtt, kvar placenta ligg, er det eit generelt roleg eller aktivt 
barn? 

 Lytte med doppler: normal fosterlyd?  Reaktiv?  Tacykard/Bradykard? 

 Etter vurdering, ev. BT, temperatur og urin-stix 

 

Kvinnen skal etter undersøkelse og anamnese henvises til sykehuset ved mistanken om lite / 
ikke liv blir bekreftet eller ved fortsatt bekymring hos den gravide.  

Vurdere transportmåte – ambulanse eller luftambulanse? 

Informere kvinnene om dette samt hvorfor ting blir gjort. 

Vedlegg  

- 

Kompetanse 

Jordmor 

Utstyr 

Doppler, urin-stix, temperaturmåler og BT-apparat. WinMed. Helsekort for gravide.  
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Misfarget fostervann 
Forfatter: Anne Marie Berstad Neste oppdatering: November 2018/ Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 19.02.15 Siste utgave: 20.10.17 

Drøftet i kvalitetsutvalg:  17.02.15 Godkjent klinikksjef KK:  Stian Westad  / Juli 2017 ( ingen endring i oktober) 

Formål  

Oppdage og sikre korrekt behandling av kvinner med misfarget fostervann 

Målgruppe 

Gravide kvinner med spørsmål om vannavgang der fostervannet er misfarget 

Ansvar 

Jordmor  

Aktivitet/beskrivelse 

Definisjon 

Med misfarget fostervann menes vanligvis grønnlig, mekonium tilblandet fostervann.  

At det kommer mekonium fra fosterets tarm før fødselen, kan tyde på at det har hatt en eller 
flere episoder med redusert oksygentilførsel. 

 

Aktivitet 

 Kvinnen hentes med ambulanse fra hjemmet 

 Lytte med Doppler 

 Sørge for rask transport til fødeavdeling 

 Resten av fødselsforløpet skal overvåkes med kontinuerlig CTG, evn STAN 

Kompetanse 

Jordmor 

Utstyr 

Doppler, Jordmors protokoll for kontakt og transport av gravide/fødende og nyfødte, WinMed 
3 (dokumentasjon og hjelpemiddel ved konsultasjonen) 
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Navlesnorfremfall 
Forfatter: Anne Marie Berstad Neste oppdatering: November 2018/ Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 19.02.15 Siste utgave: 20.10.17 

Drøftet i kvalitetsutvalg:  17.02.15 Godkjent klinikksjef KK:  Stian Westad  / Juli 2017 ( ingen endring i oktober) 

Formål  

Oppdage navlesnorfremfall, og iverksette tiltak  

Målgruppe 

Gravide/fødende med mistanke om navlesnorfremfall 

Ansvar 

Jordmor  

Aktivitet/beskrivelse 

Definisjon 

Kan skje når det er plass til navlesnoren ved siden av forliggende fosterdel, fremfallet skjer 
gjerne ved vannavgang eller amniotomi 

Kan være okkult, d v s navlestrengen kan ikke palperes i vagina eller være synlig utenfor. 
Navlesnoren blir avklemt, og sirkulasjonen til fosteret opphører 

 

Aktivitet 

 Samle navlesnoren i hånden, før hånden opp i vagina og press forliggende fosterdel opp 

 Kvinnen i kne-albue leie 

 Lytte etter fosterlyd med Doppler 

 Rask transport til sykehus, evn luftambulanse 

 Ved lengre transport, kvinne ligge i stabilt sideleie, med pute under hoften 

Kompetanse 

Jordmor 

Utstyr 

Doppler, Jordmors protokoll for kontakt og transport av gravide/fødende og nyfødte Helsekort 
for gravide, WinMed 3 (dokumentasjon og hjelpemiddel ved konsultasjonen) 
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Truende uterusruptur 
Forfatter: Kristine Lie Neste oppdateringer: November 2018/ Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 19.02.15 Siste utgave: 20.10.17 

Drøftet i kvalitetsutvalg:  17.02.15 Godkjent klinikksjef KK:  Stian Westad  / Juli 2017 ( ingen endring i oktober) 

Formål   

Sikre tidlig diagnostikk av truende uterusruptur, og sette i gang tiltak 

Målgruppe 

Gravide/fødende med mistanke om truende uterusruptur 

Ansvar 

Jordmor 

Aktivitet/beskrivelse 

Under graviditet 

Mulige årsaker og symptomer 

Tidligere inngrep på uterus f.eks: myomektomi, operasjoner pga misdannelser og i arr etter 
tidligere sectioer særlig de i lengdesnitt eller ved postoperative infeksjoner. 

Kvinnen kan klage på smerter lokalisert til uterus, palpasjons øm, mistanke om ruptur må 
tenkes dersom kvinnen er operert i uterus. Obs. ved palpasjon av løvtynt nedre 
uterinsegment. Har kvinnen rier kan det oppstå ristorm, obs. mekanisk misforhold. 

 

Under fødsel 

Mulige årsaker 

Mekanisk misforhold, bekkentumor, stort barn (eks barn med hydrocefalus), overstimulering 
med oxytocin, eller ved tangforløsning. Avvikende leie/presentasjon (tverrleie). 
 

Symptomer 

Pga mekanisk misforhold kan dette gi økende rier (ristorm), nedre uterinsegment kan etter 
hvert bli tynt og det øvre fortykket, overgangen mellom øvre og nedre uterinsegment vil bli 
markert (Bandels fure). Denne vil etter hvert flyttet seg oppover mot umbillicus. Er kvinnen 
tynn kan fosteret palperes.  

Obs. sirkulasjonssvikt: Blodtrykk og puls. Klam? Kald? Svimmel? Uvel? 
 

Behandling 

Mekanisk misforhold bør oppdages før fødsel, og tiltak iverksettes utifra det. Sykehuset må 
informeres underveis til sykehuset slik at de er klare for å overta når kvinnen kommer fram. 
Konferere gynekolog bl.a. i forhold til mulig medikamentell behandling for å stoppe 
fødsel.Behandle sirkulasjonssvikt (venekanyle, iv væske). 

Kompetanse 

Jordmor 

Utstyr 

Doppler. Medikament. IV og venekanyle. Jordmorprotokoll for dokumentasjon. WinMed 3. Ev. 
Adalat tabletter, 10 mg.   
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Preterm prematur vannavgang - PPROM 
Forfatter: Gudveig Lilleengen Neste oppdatering: November 2018/ Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 19.02.15 Siste utgave: 20.10.17 

Drøftet i kvalitetsutvalg:  17.02.15 Godkjent klinikksjef KK:  Stian Westad  / Juli 2017 ( ingen endring i oktober) 
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Å forebygge, identifisere og starte behandling med fokus på infeksjon og videre få kvinnen til 
sykehus tidligst mulig for et best mulig utfall for barn og mor. 

Målgruppe 

For tidlig vannavgang blir regnet som vannavgang før 37 fullgåtte uke med mer enn en time 
før riene begynner.  En regner med at halvparten av tilfellene skyldes infeksjon.  Andre risiki 
er kvinner med tidligere påvist PPROM, bakteriell vaginose og konisering. 

Ansvar 

Jordmor  

Aktivitet/beskrivelse 

 Ved mistanke om prematur vannavgang, be alltid kvinnen ta på seg et bind.   

 Få en god anamnese av forløp og årsak til kontakt, bekymring, samt avdekke om hun 
tidligere har hatt noen av risikofaktorene nevnt ovenfor.   

 Ved ankomst inspisere bind, illeluktende eller misfarget utflod.   

 Kjenne på magen og lytte på fosterlyd.   

 Vurdere om kvinnen kan ha rier; i så fall; intervall, intensitet, varighet, regelmessige, 
uregelmessige.   

 Sjekk om kvinnen har feber, vondt i magen- debuttidspunkt.  

 Unngå vaginal undersøkelse på bakgrunn av økt infeksjonsrisiko.   

 Konferer med vakthavende gynekolog (bl.a. i forhold til behandling med Celeston og 
Adalat. 

 Alle premature vannavganger skal til KK Lillehammer.  Jordmor skal alltid følge dersom 
man vurderer at kvinnen har rier.  Ellers må hvert enkelt tilfelle vurderes for seg, men 
behov for trygghet og rask ankomst til spesialisthelsetjenesten bør veie tungt.   

Kompetanse 

Jordmor 

Utstyr 

Termometer. Celeston. Adalat tabletter, 10 mg.   
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Seteleie 
Forfatter: Kristine Lie Neste oppdatering: November 2018/ Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 19.02.15 Siste utgave: 20.10.17 

Drøftet i kvalitetsutvalg:  17.02.15 Godkjent klinikksjef KK:  Stian Westad  / Juli 2017 ( ingen endring i oktober) 
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Sikre at alle gravide med seteleie får en optimal og trygg oppfølging før forløsning. 

Målgruppe 

Alle jordmødre i 6 K 

Ansvar 

Jordmor 

Aktivitet/beskrivelse 

 Dersom det oppdages seteleie i svangerskapsuke 36 skal kvinnen henvises til fødepol. i 
uke 37 for vurdering. 

 Er det planlagt forløsning i seteleie og kvinnen ringer jordmorvakta med rier og eller 
vannavgang, bestilles det ambulanse fra hjemmet.  

 Vannavgang: sjekk farge på fostervann.  

 

Ved vannavgang og ingen rier 

Det skal ikke vaginal-undersøkes. Er det ikke rier gjør jordmor en individuell vurdering om hun 
skal være med til sykehuset eller ei. Videre oppfølging ved KK Lillehammer. 

 

Ved vannavgang og rier 

Vaginal-undersøkelse gjennomføres. Transport i ambulanse med jordmor følge. Jordmor 
bestemmer individuelt om det skal kjøres akutt eller vanlig til KK – Lillehammer. 

Kompetanse 

Jordmor 

Utstyr 

Doppler, akuttutstyret med medikamenter og fødepakke. Akuttkofferten skal være med. 
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Skulderdystoci 
Forfatter: Henny Skarphol Neste oppdatering: November 2018/ Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 19.02.15 Siste utgave: 20.10.17 

Drøftet i kvalitetsutvalg:  17.02.15 Godkjent klinikksjef KK:  Stian Westad  / Juli 2017 ( ingen endring i oktober) 
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Jordmor skal være i stand til å forløse skuldrene der skuldrene ikke kommer spontant eller 
etter et lett drag i fosterhodet, eller at de ikke er forløst innen ett minutt etter at hodet er født. 

Målgruppe 

Kvinner som føder utenfor institusjon. 

1. Et stort barn med normale rotasjoner som ikke forløses spontant eller ved lett drag i 
hodet. 

2. Unilateral dystoci, der bakre skulder er kommet ned i bekkenhulen, mens fremre skulder 
sitter fast bak symfysen. 

3. Bilateral dystoci, der bakre skulder er over promontoriet og fremre skulder sitter fast bak 
symfysen. 

Ansvar 

Jordmor 

Aktivitet/beskrivelse 

Prinsippene i prosedyren er basert på HELPERR: 

 H: call for Help 

 E: Episiotomi 

 L: Legs up (Mc Roberts manøver) 

 P: suprapubic Pressure  

 E: Enter maneuvers Intern rotation (Rubin11, Woods manøver,  omvendt Woods 
manøver) 

 R: Remove the posterior arm (Nedhenting av arm) 

 R: Roll the patient (kne-albu leie/Gaskin, gjenta rotasjonsmanøvrene og ev. fremføring 
av barnets hånd) 

 

Tilkall hjelp – legevakt eller ambulanse 

 

McRoberts manøver 

 Senk senga/båra slik at kvinnen ligger flatt eller nesten flatt på ryggen. 

 Flekter kvinnens bein så mye som mulig, samtidig som hennes knær trykkes inn mot 
brystet. 

 Bekkenutgangen blir da videre. 

 Legg eventuelt episiotomi. 

 En hjelper trykker hardt ned og skrått like over symfysen. Trykk fra fosterets ryggside og 
hold trykket i 30-60sekunder. Barnet kan forløses ved trekk ned og fram. Vær forsiktig 
med for kraftig trekk, det kan gi plexusskade. 
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Woods manøver 

To fingre plasseres foran bakre skulder, barn»et roteres 180 grader slik at bakerste skulder 
kommer fram under symfysen. Deretter kan en som regel forløse barnet på vanlig måte.  

Står kvinnen på alle fire, vil bekkenutgangen være litt videre. 

 

Omvendt Woods manøver 

Plassere to fingre bak bakre skulder, rotere barnet 180 grader, slik at bakre skulder kommer 
frem under symfysen. 

 

Nedhenting av bakre arm 

Før hånden opp bakerst i fødselskanalen, finn bakre underarm og trekk den fram og ut ned 
over barnets bryst og ansikt, slik at bakre skulder forløses. Denne manøvren fører ofte til 
humerusfraktur. 

 

Firfot-stilling 

Mors bevegelse fra rygg-leie til fir-fot involverer psoas-muskulaturen, og dette kan være med 
å lette forløsningen.  Når mor står i firfot-stilling er det skulderen nærmest taket (den bakre) 
man forsøker å forløse. 

 

Andre metoder 

Fremre clavicula kan brekkes ved at en trykker hardt med to fingre mot clavicula. Dersom det 
lykkes, vil skulderdiameteren bli mindre, og barnet kan forløses på vanlig måte. 

 

Observasjon av mor og barn etter skulderdystoci. 

 Asfyksi hos barnet? 

 Fractur i clavicula og humerus? 

 Skader i nervus plexus brachialis og nervus phrenicus? 

 Sfinkterskade hos kvinne? 

 Andre skader i fødselskanalen eller i urinblæren? 

 Hematom i vulva eller i vagina? 

 Symfyseløsning? 

Kompetanse 

Jordmor 

Utstyr 

WinMed.  Transportjournalen.  
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Truende prematur fødsel 
Forfatter: Gudveig Lilleengen Neste oppdatering: November 2018/ Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 19.02.15 Siste utgave: 20.10.17 

Drøftet i kvalitetsutvalg:  17.02.15 Godkjent klinikksjef KK:  Stian Westad  / Juli 2017 ( ingen endring i oktober) 
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Tilstrebe et så optimalt utfall for mor og barn som mulig.   

Målgruppe  

1.Svangerskapsvarighet mellom 24+0 uker og 33+6 uker (individuell vurdering< 24 uker) 
2. Regelmessige rier, vannavgang og eller myk eller åpen cervix.        

Ansvar 

Jordmor  

Aktivitet/beskrivelse 

Årsaker og risikofaktorer 

Tidligere for tidlig fødsel (anamnese). Infeksjon og cervix-insuffisiens 
 

Ved usikkerhet om det er prematur fødsel  

Utfør følgende undersøkelser på NGLMS:  

 Rier: Intervall, varighet, intensitet, regelmessige, uregelmessige, debut.   

 Hvis det er tid, sjekk temperatur/feber 

 Vurder om vaginal undersøkelse skal gjennomføres. Vaginal undersøkelse kan stimulere 
til sterkere rier, avvente i det lengste og bruke andre parametre for å vurdere hvor langt 
kvinnen er i fødsel, (rier, trykketrang mors framtoning osv.) 

- Ved vannavgang og ikke rier, skal det ikke vaginalundersøkes.   

- Ved vannavgang, rier og født prematurt før: ny vurdering med tanke på mulighet for å 
komme til sykehus.   

 Konferer med vakthavende gynekolog  
 

Ved sterk mistanke om prematur fødsel 

 Jordmor må følge ambulansen ut til kvinnen, eller komme i møte med ambulanse 

 KK Lillehammer varsles. Konferer med vakthavende gynekolog bl.a. med tanke på 
administrasjon av Celeston og Adalat (Obs bivirkninger kvalme, oppkast, tremor og 
tacykardi hos mor) 

 Ved fødsel, legg inn venekanyle, legg episiotomi, varme, tørre klær. Unngå press utover 
1 time erstattes med unngå varighet over 1 time på utdrivningsfasen. Legg barnet raskt 
til mor, og eventuelt stimulere.  

 Kjør direkte til KK Lillehammer. 

Kompetanse 

Jordmor 

Utstyr 

Som ved vanlig fødsel (fødesett, varme, tørre bleier og kladder, navlestrikk, lue, konakion og 
syntocinon). Bactpinner. Termometer. Doppler. Celeston 1 ampulle 2 ml, 6 mg/ml. Adalat 
tabletter, 10 mg.    
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SMITTEVERN I SVANGERSKAPET 

Smittevernprosedyrer  som gjelder flere tjenester i kommunen 

Det er utarbeidet smittevernplaner og –prosedyrer for Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk.  

De er tilgjengelig bl.a. på «NGLMS.no/samfunnsmedisin og folkehelse/smittevern» og 
«Region felles/6K planer, prosedyrer og veiledere utarbeidet regionalt». 

 

Det er i tillegg utarbeidet enkelte prosedyrer for svangerskapsomsorgen spesielt som finnes 
på de neste sidene.  

 

  

http://www.nglms.no/smittevernplaner-og-prosedyrer-i-nord-gudbrandsdal.378542.no.html
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Gruppe B streptokokker  GBS 
Forfatter: Mari Ann A. Søberg Neste oppdatering: November 2018/ Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 12.05.15 Siste utgave: 20.10.17 

Formål  

Forebygge alvorlige infeksjoner med GBS hos mor/ og eller barn. 

Identifisere pasienter i risikogruppe 

Målgruppe 

GBS-infeksjoner ved tidligere fødsler. 

Ansvar 

Jordmor 

Aktivitet/beskrivelse  

Smittemåten er fra mor til barn ved fødselen, pga. at den fødende er GBS kolonisert i 
urinveier og/eller vagina. Vær OBS! ved langvarig vannavgang, da det kan gi oppadstigende 
infeksjon. Smitte kan også skje via morsmelk.  

 

Ved 1. svangerskapskontroll kartlegg om kvinnen har hatt UVI tidligere. Hvis gjentatte 
infeksjoner tidligere, veiled kvinnen i korrekt prøvetakningsteknikk- send så urinprøven til 
dyrkning for evt. å påvise ABU. Ved positiv urinprøve skal fastlegen følge opp.   

 

Før opp på kvinnens helsekort hvis GBS er påvist. 

Sjekk med kvinnen om hun har fått informasjon om videre oppfølging fra lege. 

Vedlegg 

- 

Kompetanse 

Jordmor. 

Utstyr 

Urinsticks. 
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Hepatitt A 
Forfatter: Mari Ann A. Søberg Neste oppdatering: November 2018/ Jordmorgruppen  

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 12.05.15 Siste utgave: 20.10.17 

Målgruppe 

Den gravide kvinnen. 

Aktivitet/beskrivelse 

Hepatitt A gir akutt leverbetennelse. Den gir IKKE kronisk sykdom eller bærertilstand. Og 
gjennomgått infeksjon gir livsvarig immunitet.  

Smitter via forurenset drikkevann eller mat, direkte kontakt og blod. 

Kvinnen tar kontakt pga. nedsatt allmenntilstand. ( feber, kvalme, oppkast og magesmerter).  

 

Klinisk undersøkelse  

Tidlig i forløpet er allmenntilstanden nedsatt. Så kommer en ikterisk fase med mørk urin, lys 
avføring, manglende appetitt og tydelig gul pasient.                                               

Auskultasjon. 

Sørg for henvisning til fastlege for rekvirering av blodprøver: antistoffpåvisning og videre 
oppfølging. 

Bilder og illustrasjoner 

 

Vedlegg 

 

Kompetanse  

Jordmor 

Utstyr 

WinMed. Helsekort. 
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Hepatitt B 
Forfatter: Mari Ann A. Søberg Neste oppdatering: Neste oppdatering: November 2018/ 

Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 12.05.15 Siste utgave: 20.10.17 

Målgruppe  

Gravide- og fødende kvinner i risikogrupper. 

Ansvar 

Jordmor 

Aktivitet/beskrivelse   

Hepatitt B gir akutt hepatitt og kronisk bærertilstand. HBV smitter gjennom seksuell kontakt, 
blodsøl (blod er svært smitteførende!) og mellom husstandsmedlemmer.           

          

Tilby gravide kvinner serologisk testing for hepatitt-B virus dersom kvinnen 

 eller hennes tidligere eller nåværende seksualpartner er født el oppvokst i mellom- el. 
høyendemisk område.  

 er eller har vært sprøytemisbruker.  

 har  fått blodoverføring i utlandet.  

 har hatt seksuell kontakt med sprøytemisbruker el. biseksuell mann.  

 har vært utsatt for yrkesmessig eksponering 

 har hatt hepatitt B før 

Vær spesielt OBS! på adoptiv barn/ innvandrere fra land med høy hepatitt B-forekomst. 

 

Smitteregime (se egen prosedyre) 

Dokumenter på den gravides helsekort lett synlig hvis påvist HBV.  

 

Nyfødte barn av HBV smittede mødre kan ammes, når barnet har fått neonatal profylakse.  

 

Gravide som er hepatitt B positive, henvises til fastlegen for videre oppfølging. 

Bilder og illustrasjoner 

Vedlegg 

- 

Kompetanse  

Jordmor. 

Utstyr  

Utstyr til smitteregime. WinMed. 
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Hepatitt C  
Forfatter: Mari Ann A. Søberg  Neste oppdatering: November 2018/ Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 12.05.15 Siste utgave: 20.10.17 

Formål  

Oppdage og dokumentere gravide kvinner som har Hepatitt-C (HCV). Forebygge/forhindre 
smitte fra den gravide/fødende kvinnen til helsepersonell.  

Målgruppe  

Gravide og fødende kvinner i risikogrupper 

Ansvar 

Jordmor 

Aktivitet/beskrivelse  

HCV er en vanlig årsak til skrumplever, leversvikt, leverkreft.  HCV smitter via kroppsvæsker, 
fortrinnsvis ved blodsmitte (blodtransfusjoner før 1993 spesielt, kontaminerte sprøytespisser, 
tatovering, piercing og perinatal overføring fra mor til barn). 

 

Det finnes ingen vaksine el. gammaglobulin mot hepatitt C. heller ikke noen effektive tiltak for 
å hindre at et barn får overført HCV-virus fra mor.  

 

Smitteregime (se egen prosedyre). 

 

Den gravide bør testes for HCV dersom hun selv eller partneren er/har vært stoffmisbrukere 
eller har noen av risikofaktorene som er beskrevet under smittemåter.  

 

Gravide som er hepatitt C positive, henvises til fastlegen for videre oppfølging. 

Bilder og illustrasjoner 

- 

Vedlegg 

- 

Kompetanse  

Jordmor 

Utstyr 

Utstyr til smitteregime. WinMed. 
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HIV-infeksjon  
Forfatter: Mari Ann A. Søberg  Neste oppdatering: November 2018/ Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 12.05.15 Siste utgave: 20.10.17 

Formål  

Forebygge/forhindre smitte fra mor til barn, og fra den gravide/fødende kvinnen til 
helsepersonell - samt sikre gode henvisningsrutiner til 2.linjetjenseten/innleggelse i sykehus. 

Målgruppe 

Den gravide/fødende kvinnen og det nyfødte barnet. 

Aktivitet/beskrivelse 

Smittemåten er direkte via blod (obs. infiserte sprøyter) eller seksuell kontakt. Fra mor til 
foster/barn uten behandling, amming. Intrauterin smitte forekommer sjelden. 

 

 Alle gravide skal tilbys HIV-testing i svangerskapet. 

 Det føres inn på rekvisisjonsskjema at kopi av resultatet skal sendes fastlegen 

 Ved positiv test, følger fastlegen opp for prøve nr. 2 og videre oppfølging 

 HIV-positive gravide kvinner skal ha oppfølging på sykehus av infeksjonsmedisiner og 
gynekolog. 

 Smitteregime (se egen prosedyre). 

 Amming frarådes hos HIV-positive. 

Bilder og illustrasjoner 

- 

Vedlegg 

- 

Kompetanse 

Offentlig godkjent jordmor på regional jordmorvakt. 

Utstyr 

Utstyr til smitteregime. WinMed. 
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KVINNEHELSE 

Cervix cytologi 
Forfatter: Kristine Lie Neste oppdatering:  November 2018 / Jordmor Dovre 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja:  - Dovre: Gurgen Nazaretian 

Sel: - Vågå: - Lom: - 

Skjåk: - Opprettet: 12.05.15 Siste utgave: 10.10.17 

Formål  

 Sikre kvinner en god og trygg måte å få tatt kreftprøve på. 

Målgruppe  

Kvinner fra 25 – 70 år. 

Ansvar  

Fastlege har overordnet ansvar. Jordmor har ansvar for praktisk utførelse. 

Aktivitet/beskrivelse 

 Kommer etter timeavtale 

 Utfylling av remisse, journalopptak. Dersom kvinnen har medisinske sykdommer skal 
dette dokumenteres og informeres til kvinnen.  

 Prosedyren ift utføring gjøres etter gjeldene nasjonale prosedyrer. 

 Cytologisk materiale og remisse sendes til sykehuset innlandet Lillehammer. 

 Fastlege følger opp patologiske svar. 

Bilder og illustrasjoner 

- 

Vedlegg  

- 

Kompetanse 

Jordmor 

Utstyr 

Win Med 3, remisse ift cytologi fra KK, spekel, SurePath (væskebasert cytologi) 
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Prevensjonsveiledning / P-piller  
Forfatter: Kristine Lie Neste oppdatering:  November 2018 / Jordmor Dovre 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja:  - Dovre: Gurgen Nazaretian 

Sel:  Vågå: - Lom: - 

Skjåk: - Opprettet: 12.05.15 Siste utgave: 20.10.17 

Formål  

Sikre en god, trygg og individuell prevensjonsveiledning. Vurdering av p piller, minipillen, 
innsetting og uttak av spiral. Evt og andre typer prevensjon. 

Målgruppe 

Kvinner fra 16 – 45/50 år. 

Ansvar 

Jordmor 

Aktivitet/beskrivelse 

Timebestilling. Innsetting av IUD er en steril prosedyre som utføres etter nasjonale 
retningslinjer og lærebok i gynekologi. Mirena IUD må kvinnene ha med selv, etter at de i 
forkant har fått resept på den. 

P piller: god og grundig anamnese tas opp av kvinnen. Livsstil og levevaner, familiær 
historikk, bruk av div typer p piller, virkning/bivirkning, BT kontr. Pr tiden er det bare kvinner 
mellom 16-19 år som får p piller fra jordmor. Kvinner over 20 år kan få veiledning hos jordmor, 
men legen som forskriver prevensjonen. 

Bilder og illustrasjoner 

- 

Vedlegg  

- 

Kompetanse 

Jordmor 

Utstyr 

Win Med 3, for IUD trenges utstyr som: pussbekken, kuletang, korntang, sondemåler, saks, 
tubfere til å vaske med, spekel og sterile hansker. I tillegg må pasienten ha med IUD dersom 
hun ikke skal ha Nova-T. Innlegging av IUD er en steril prosedyre. 
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KARTLEGGING OG OPPFØLGING RISIKOSVANGERSKAP 

TWEAK kartlegging 
Forfatter: Anne Marie Berstad  Neste oppdatering: November 2018/ Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 12.05.15 Siste utgave: 20.10.17 

Formål 

Det bør føres en samtale med alle gravide om alkoholbruk i svangerskapet. 

Identifisere alkoholvaner, og følge opp gravide kvinner som allerede har, eller som står i fare 
for å utvikle et stort alkoholforbruk. Tidlig intervensjon. 

Målgruppe 

Alle gravide på første konsultasjon hos jordmor, ideelt i svangerskapsuke 6 – 8.  

Ansvar 

Jordmor ved helsestasjonen. 

Aktivitet/beskrivelse 

 Første konsultasjon hos jordmor, individuelt tilpasset tid. 

 Utfylling av TWEAK skjema og gjennomgang av utfylt skjema. 

 Samtalen bør tilpasses den enkelte ut fra resultatet av kartleggingen. 

 Alle skal få informasjon om alkoholens virkninger og anbefalinger om avhold. 

 Bruker den gravide alkohol skal hun følges opp. 

 Skal føres på Helsekort for gravide og i journal at «TWEAK er utført» og konklusjon.  

Bilder og illustrasjoner 

Vedlegg (lenker til) 

www.snakkomrus.no/tweak 

Kompetanse 

Jordmor 

Utstyr 

TWEAK spørreskjema. Skåringskjema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.snakkomrus.no/tweak
http://www.helsebiblioteket.no/_attachment/108221
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EPDS-kartlegging 
Forfatter: Anne Marie Berstad og Henny Skarphol  Neste oppdatering: November 2018/ Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 12.05.15 Siste utgave: 20.10.17 

Formål 

Edinburghmetoden (EPDS): Identifisere og følge opp kvinner som står i fare for å utvikle 
svangerskaps – eller fødselsdepresjon. Tidlig intervensjon. 

Målgruppe 

Alle gravide i ca. 28. svangerskapsuke, eller noe senere i svangerskapet 

Ansvar 

Jordmor ved helsestasjonen 

Aktivitet/beskrivelse 

 Konsultasjon hos jordmor, individuelt tilpasset tid 

 Ytterligere konsultasjoner ved behov 

 Det gis informasjon om EPDS inkludert journalføring 

 Utfylling og gjennomgang av EPDS skjema 

 Behov for drøfting med eller henvisning til fastlege vurderes 

 Det føres på Helsekort for gravide og i journal at EPDS er utført med konklusjon 

 Skjemaet legges i journal 

Bilder og illustrasjoner 

- 

Vedlegg  

- 

Kompetanse 

Jordmor 

Utstyr 

EPDS spørreskjema, Skåringskjema 
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Rutiner for avdekking av vold i nære relasjoner  
Forfatter: Gudveig Lilleengen Neste oppdatering: November 2018/ Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 12.05.15 Siste utgave: 20.10.17 

Formål 

Forebygge, fange opp og forhindre vold i nære relasjoner mot den gravide.  

Målgruppe   

Gravide som er i risikosonen 

Ansvar 

Jordmor  

Aktivitet/beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Sørge for å ha kvinnen på tomannshånd 

 Være støttende, lyttende og vise respekt i situasjonen, stille åpne spørsmål.  

 

Det henvises forøvrig til Handlingsplan mot vold i nære relasjoner med prosedyrer som er 
lagret på hjemmesider NGLMS og «Region felles/6K planer, prosedyrer og veiledere 
utarbeidet regionalt / Vold i nære relasjoner». 

Bilder og illustrasjoner 

Vedlegg  

- 

Kompetanse 

Jordmor 

Referanse 

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner  

Utstyr 

WinMed. Kamera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nglms.no/psykisk-helse.190854.no.html
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Oppfølging i svangerskap av barn i risiko 
Forfatter: Anne Marie Berstad  Neste oppdatering: November 2018/ Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 12.05.15 Siste utgave: 20.10.17 

Formål 

Sikre at svangerskap og fødsel forløper på en naturlig måte, slik at den gravides fysiske og 
psykiske helse og sosiale velvære blir best mulig. Sikre fosterets helse, slik at det kan fødes 
levedyktig og uten sykdom som kunne vært forhindret. Oppdage eller behandle sykdom og 
andre helsetruende forhold hos den gravide, slik at svangerskapet medfører minst mulig risiko 
for henne og fosteret. At vesentlige psykososiale forhold i den gravides livssituasjon blir 
oppdaget, og at evt. tiltak blir iverksatt, slik at perinatale komplikasjoner kan forebygges eller 
reduseres. 

Målgruppe 

Alle gravide som går på konsultasjoner hos jordmor i svangerskapet. 

Ansvar 

Jordmor  

Aktivitet/beskrivelse 

Oppdage eller behandle forhold i svangerskapet som kan være helsetruende: 

 Bruke samtalen aktivt som verktøy i konsultasjonene, for å oppnå et tillitsforhold mellom 
jordmor og kvinnen/ paret, slik at viktig informasjon om familiens livssituasjon dermed 
naturlig blir kjent. 

 Sette opp dobbelttime (dvs. 60 min) ved førstegangs konsultasjon hos jordmor, og ved 
ekstra behov ved senere konsultasjoner. 

 Fokusere på den gravides / parets egne ressurser, og forsøke å legge til rette for styrking 
av disse ressursene. 

 Informere om at mange gravide opplever følelsesmessig labilitet.  

 Vurdere behov for oppfølging videre: Oftere konsultasjon hos jordmor eller lege 

 
Eksempler på spesielle psykososiale forhold: 

 uønsket graviditet 

 depresjon 

 rusmiddelbruk 

 vanskelig livshistorie eller livssituasjon 

 høyt konfliktnivå i familien 

 økonomiske problemer 

 ung alder 

 liten støtte fra barnefar eller alenemor 

 utsatt for mishandling eller seksuelle overgrep 

 kjønnslemlestelse 

 den gravides ressurser eller tvil om den gravides omsorsgsevne 

 fødselsangst 
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Bilder og illustrasjoner 

- 

Vedlegg  

Retningslinjer for svangerskapsomsorgen, 2005 

www.sykehuset-innlandet.no - behandlingslinjer 

Kompetanse 

Jordmor 

Utstyr 

WinMed 3 (dokumentasjon og hjelpemiddel ved konsultasjonen), Helsekort for gravide 

 

 

 

 

http://www.sykehuset-innlandet.no/
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BARSELTID 

Postpartumblødning 
Forfatter: Henny Skarphol Neste revisjon: Neste oppdatering: November 2018/ Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 19.02.15 Siste utgave: 20.10.17 

Drøftet i kvalitetsutvalg:  17.02.15 Godkjent klinikksjef KK:  Stian Westad  / Juli 2017 (ingen endringer oktober) 

Formål 

Sikre at kvinner som får postpartumblødning utenfor sykehus får adekvat behandling under 
transport til sykehus.  

Målgruppe 

Kvinner som føder utenfor sykehus og får postpartumblødning. 

Ansvar 

Jordmor 

Aktivitet/beskrivelse 

Definisjon og årsak 

Postpartumblødning er blødning over 500ml. I løpet av de første 24 timer etter fødselen. 

 

Generelt ved blødning 

 Hvis tidligere postpartumblødning, legges veneflon rutinemessig 

 Legg inn veneflon – helst 2 stk (grønn eller grå). 

 Kvinnen legges med hodet lavt og beina høyt 

 BT, puls og bevissthetstilstand vurderes/noteres fortløpende  

 Gi 10IE Syntocinon im 

 Ved fortsatt blødning - Cytotec 2 tabl. rektalt (dobbeltdose kan gis) 

 Ved fortsatt blødning, konferer med lege vedr. videre medikamentell behandling 

 Gi intravenøs væske – Ringer-L 

 

Ved atoni (vanligste årsak) 

 Gjør utvendig eller bimanuell kompresjon av uterus 

 Vurder videre medikamentell behandling (evt. i samarbeid med lege ved fødeavd.) 

 Vurder om kvinnens urinblære skal tømmes 

 Sørg for rask transport til sykehus og hold kvinnen varm under transport 

 

Ved rift (er) 

 Forsøk å inspisere fødselskanalen 

 Sett på pinsett (er) eller underbind blødende kar 

 Sørg for rask transport til sykehus og hold kvinnen varm 

Kompetanse 

Jordmor  

Utstyr 

Syntocinon ampuller 10IE pr ml. Sprøyter a 2ml. Kanyler. Staseslange. Venekanyler (grønn 
eller grå) Tape. Ringer-L. BT apparat. Arteriepinsetter. Cytotec 
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 Postpartumrådgivning 
Forfatter: Anne Marie Berstad Neste oppdatering: November 2018/ Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 19.02.15 Siste utgave: 20.10.17 

Drøftet i kvalitetsutvalg:  17.02.15 

Formål  

Barseltiden er en periode der nye roller skal begynne å ta form. Tilknytningsprosessen til 
barnet skal fortsette, og følelser og opplevelser etter fødselen skal bearbeides.  

Jordmor har en viktig rolle i å observere og bistå til at disse prosessene får anledning til å 
finne sted.  

Jordmor skal støtte opp under de normale endringene og kunne identifisere avvik, og 
eventuelt sørge for at kvinnen blir henvist til andre helsetjenester der det anses å kunne være 
til hjelp 

Målgruppe 

Kvinner som har født og som tar kontakt med jordmorvakt for råd og veiledning 

Ansvar 

Jordmor  

Aktivitet/beskrivelse 

Samtale/observasjoner/informasjon om spørsmål/tema som kvinnen ønsker å ta opp. 
Viktig å sette av god tid! 

 

Andre aktuelle tema kan være: 

 Opplevelsen av fødselen og barseloppholdet 

 Amming 

 Mulighet for å veie barnet 

 Søvn, hvile, aktivitet, appetitt 

 Psykiske reaksjoner 

 Hygiene/renselse 

 Knipeøvelser, og råd om hvordan kvinnen kan komme i form 

 Etterkontroll, prevensjon 

 Helsesøsterbesøk/helsestasjon 

 Hjemmesituasjon/avlastning 

 Søskensjalusi 

 Vold i nære relasjoner 

Kompetanse 

Jordmor 

Utstyr 

WinMed 3 (dokumentasjon og hjelpemiddel ved konsultasjonen), vekt 
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Blodprøvetaking til nyfødtscreening 
Forfatter: Gudveig Lilleengen Neste oppdatering: November 2018/ Jordmorgruppen 

Godkjent i den enkelte kommune Lesja: Anne Marie Berstad Dovre: Kristine Lie  

Sel: Mariann Søberg Vågå: Marita Ruohoranta Lom: Ellen Olasveen 

Skjåk: Lise Berit Simensen Opprettet: 19.02.15 Siste utgave: 20.10.17 

Drøftet i kvalitetsutvalg:  17.02.15 Godkjent klinikksjef KK:  Stian Westad  / Juli 2017  (ingen endringer oktober) 

Formål  

Sikre korrekt rutine for utførelse av nyfødtscreening så barnet kommer i behandling ved 
avdekking av sykdom.  Samt møte barselkvinner som ønsker tidlig hjemreise et tilbud i egen 
region. 

Målgruppe 

Nyfødte tidligst fra 48 timer og helst ikke eldre enn 72 timer, dette for at barnet kommer i 
behandling ved påvisning av sykdom. 

Ansvar  

Jordmor  

Aktivitet/beskrivelse 

 Prøven skal ligge i romtemperatur og kan ligge til tørking før forsendelse. (Uproblematisk 
å la prøven ligge over helgen.) 

 Prøvekortet tas ut av posen og legges med baksiden opp. 

 Sikre at barnet er fornøyd (tørr bleie, blitt ammet nylig og har varm hæl).  Viss barnet er 
kaldt, bruk en varmepakning for å øke blodsirkulasjonen i hælområdet, (obs temperatur).   

 Legg barnet over på magen og få godt grep om hælen. 

 Vaselin (for å samle bloddråpen på hælen og for å lette opptak i pipetten).  

 Ved «melking» av blod husk å slippe opp mellom hvert tak så nytt blod kommer til.   

 Fyll medfølgende glasspipette til ca .1 cm med blod og tøm ut i en av sirklene. Gjenta på 
resterende til alle (5) sirkler er helt dekket. 

 Rekvisisjon fylles ut.   

Utstyr 

Pose med utstyr til nyfødtscreening der alt nødvendig utstyr skal ligge. 

.  
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Vedlegg  



      

 

Stadfesting av Fødselstermin 

 

 

 

Vedr.…………………………………………………………...……født………………………….. 

 

 

 

 

Eg kan med dette stadfeste at ovenfor nevnte er gravid, med forventa termin: …………………... 

 

Dato for termin er bestemt utfra ultralydundersøkelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sted og dato: ……………………………………… 

 

 

Underskrift jordmor. ………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

  



      

 

Melding om graviditet til helsesøster 

 

 

Melding sendes etter samtykke fra den gravide.  

 

Navn:…………………………………………………………………….………  Født:………………….. 

 

Adresse: ………………………………………………………………………..   Tlf.: ...………………… 

 

 

Termin etter ultralyd:……………………………………………………………….………….………….. 

 

Paritet:……………………………………………………………………………….………….………….. 

 

 

Spesielle forhold som helsesøster bør vite:….………………………………….………….………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Ektefelle/samboer: ………………………………..………………………………………………………. 

 

 

 

 

Sted og dato: ………………………………..…………………………………………………………….. 

 

 

Underskrift jordmor: …………………………..…………………………………………………………... 

 

 

 

 

 



      

 

Nedsatt eller opphevet  fosteraktivitet - Lite live 

 

 
 
 
 
 



      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 

 
 
 
 



      

 

 
 
 
  



      

 

5 Generelle undersøkelser – se prosedyrer del IV 

 

6 Legemiddelhåndtering i barnehage, skole og 
skolefritidsordning – se prosedyrer del IV 

 

7 Smittevern – se prosedyrer del IV 

 

8 Vold, selvskading og selvmord – se prosedyrer del IV 

 

9 Journalføring og taushets-, melde- og opplysningsplikt – 
se prosedyrer del IV 

 

10 Oppfølging av arbeidsinnvandrere og flyktninger – se 
prosedyrer del IV 

 

 

s 


