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Innledning 

Program for svangerskapsomsorgen i Helsestasjonstjenester 

Programmet revideres for å sikre en oppdatert og faglig forsvarlig tjeneste. Nasjonale Faglige 

retningslinjer for svangerskapsomsorgen er fra 2005 og derfor er deler av innholdet utdatert ut fra 

nyere forskning. Det er planlagt nye retningslinjer for svangerskapsomsorgen, men tidsrammen er 

ikke avklart. Dagens program bygger derfor på noen nyere kilder. Disse er oppgitt i programmet. 

Fokus i svangerskapsomsorgen er å sikre en god start for barnet og et mest mulig normalt 

svangerskap. Informasjonen og rådene skal være forskningsbasert og tilnærmingen skal gi trygghet 

for den gravide. 

Programmet for svangerskapsomsorgen skal være en hjelp i jordmors daglige arbeid og nyttig for 

nye jordmødre. 

 

Lovgrunnlag: 

 Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) 

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30 (helse- og omsorgstjenesteloven) 

 Lov om forbud mot kjønnslemlestelese (kjønnslemlestelsesloven) 

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19’ (folketrygdloven) 

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-05-100 (bioteknoligiloven) 

 

Forskrift: 

 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450 

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten 

 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-26-656?q=jordmor 

 

Retningslinjer: 

 https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-

svangerskapsomsorgen 

 https://helsedirektoratet.no/folkehelse/graviditet-fodsel-og-barsel/screening-og-

rutineundersokelser-i-svangerskapet 

 https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/informasjon-om-ultralyd-i-svangerskapet 

 https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/alkoholfritt-svangerskap-den-beste-starten-rad-til-

deg-som-planlegger-eller-venter-barn 

 https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-

svangerskapsomsorgen-hvordan-avdekke-vold 
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http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=helsepersonell
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-12-15-74
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-05-100
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-26-656?q=jordmor
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/graviditet-fodsel-og-barsel/screening-og-rutineundersokelser-i-svangerskapet
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/graviditet-fodsel-og-barsel/screening-og-rutineundersokelser-i-svangerskapet
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/informasjon-om-ultralyd-i-svangerskapet
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/alkoholfritt-svangerskap-den-beste-starten-rad-til-deg-som-planlegger-eller-venter-barn
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/alkoholfritt-svangerskap-den-beste-starten-rad-til-deg-som-planlegger-eller-venter-barn
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen-hvordan-avdekke-vold
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen-hvordan-avdekke-vold


 

 

 https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forebygging-av-sykdom-forarsaket-av-tidlig-

infeksjon-med-gruppe-b-streptokokker-hos-nyfodte 

 https://helsedirektoratet.no/folkehelse/graviditet-fodsel-og-barsel/overtidige-svangerskap 

 https://helsedirektoratet.no/asylsokere-flyktninger-og-innvandrere/forebygging-og-

behandling-av-kjonnslemlestelse 

 

Forskningsbaserte kilder: 

 Helsedirektoratet 

 Prosedyrer, pasientforløp og pasientinformasjon fra Kvinneklinikken 

sus.no avdelinger: Kvinneklinikken  Prosedyrer for KK (EQS)  søk etter 

prosedyrenummer eller prosedyrenavn. 
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https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forebygging-av-sykdom-forarsaket-av-tidlig-infeksjon-med-gruppe-b-streptokokker-hos-nyfodte
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forebygging-av-sykdom-forarsaket-av-tidlig-infeksjon-med-gruppe-b-streptokokker-hos-nyfodte
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https://helsedirektoratet.no/asylsokere-flyktninger-og-innvandrere/forebygging-og-behandling-av-kjonnslemlestelse
https://helsedirektoratet.no/asylsokere-flyktninger-og-innvandrere/forebygging-og-behandling-av-kjonnslemlestelse


 

 

Vedleggsliste: 

Helsekort for gravide      Vedlegg  1 

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helsekort-for-gravide 

 

Veileder for utfylling av Helsekort for gravide   Vedlegg  2 

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helsekort-for-gravide 

 

Meny – Agenda       Vedlegg  3          Side 43  

  

Gravid        Vedlegg  4 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/435/Gravid-IS-2184.pdf 

 

Den beste starten       Vedlegg  5 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/447/Alkoholfritt-svangerskap-den-beste-

starten-rad-til-deg-som-planlegger-eller-venter-barn-IS-1758-bokmal.pdf 

 

Amming og alkohol       Vedlegg  6 

https://ammehjelpen.no/artikkel/36/Alkohol 

 

Kartleggingsverktøy TWEAK     Vedlegg  7 

http://www.snakkomrus.no/rammeverk/index.html?formname=TWEAK 

 

MI         Vedlegg  8 

https://helsedirektoratet.no/motiverende-intervju 

 

Har du vokst opp i en familie med alkoholproblemer  Vedlegg  9 

http://www.kompasset.org/ 

 

Røyk, tobakk og snusfri graviditet     Vedlegg 10 

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner#k=r%C3%B8yk 

 

Alternativ til vold       Vedlegg 11 

http://atv-stiftelsen.no/ 

 

Unødig ultralydeksponering     Vedlegg 12 

http://www.nrpa.no/nyheter/88352/unngaa-unoedig-ultralydeksponering-av-foster 

 

RUS-opplysningsskjema, fra 1. linjetjenesten   Vedlegg 13  Side 44 

 

RUS – tidligere rus, oppfølging fra 2. linjetjenesten  Vedlegg 14  Side 46   
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Alle konsultasjoner kan foretas av lege eller jordmor. Det er kvinnen selv som bestemmer.  

Jordmortjenesten ønsker et nært samarbeid med fastlegene. Hver annen konsultasjon hos lege og 

jordmor er mest vanlig. 

 
Svanger- 

skapsuke 

8-12 

 

 

Første konsultasjon med grundig kartlegging og informasjon. 

Levevaner, kostråd og evt. endringer, arbeidssituasjon. 

18 Ultralydundersøkelse 

 

24 Rutineundersøkelser. Om å kjenne liv. 

Arbeidssituasjon, psykisk helse, evt. søskensjalusi 

28 Rutineundersøkelser.  

Amming. 

32 Rutineundersøkelser  

Fødsel. Evt. parforhold 

36 Rutineundersøkelser 

Fødsel 

38 Rutineundersøkelser 

Fødsel, barsel 

40 Rutineundersøkelser 

Oppfølging etter fødsel, helsestasjon. Tilbud om Nyfødtscreening. 

Prevensjon. Informasjon om overtidsrutiner. 

41 Overtidsvurdering på SUS. 

 

Dette oppsettet gir en grov oversikt over temaer. Det er hva kvinnen/paret selv er        

opptatt av som i stor grad bestemmer når i svangerskapet temaene skal informeres om og 

diskuteres. 

Temaene tilpasses de konsultasjonene kvinnen/paret er hos jordmor. 

 

 
 

 

Revidert januar 2016 
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1 Basiskonsultasjoner 



 

 

 
          

 

 

 

Ved et normalt svangerskap velger kvinnen selv hvor hun ønsker å ha oppfølging, hos jordmor eller 

fastlege. 

Helsekort for gravide er det viktigste kommunikasjonsmiddelet mellom de ulike omsorgsnivåene og 

skal brukes av alle den gravide er i kontakt med når det gjelder svangerskapet.  

 

 

 

 

Den gravide kan selv velge om hun vil ha den første konsultasjonen hos jordmor eller fastlege. 

Helsekort for gravide (vedlegg 1) skal fylles ut nøye (se veiledning, vedlegg 2). Helsekortet er viktig 

for å få oversikt over kvinnens tidligere og nåværende helse, livsstil og tidligere svangerskap. 

Risikovurdering i forhold til somatiske, psykiske og sosiale forhold er en viktig del av første 

konsultasjon. Planlegging av videre oppfølging gjøres ut fra en helhetsvurdering.  

Det deles ut tre typer informasjonsmateriell: Det vi har produsert selv, det Helsedirektoratet står bak 

og reklamefinansiert materiell. Fordeler og ulemper med det som deles ut vurderes jevnlig. 

Materiellet skal tilbys, ikke dyttes på kvinnen. 

Første konsultasjon varer i 60 min, senere konsultasjoner varer vanligvis 30 minutter. 

Konsultasjonslengden vurderes individuelt ut fra kvinnens behov og tema. 

Partner inviteres med på konsultasjonene. 

Ved bruk av tolk beregnes det lengre tid. Bruk kvinnelig tolk når det er mulig. 

 

 

 
 

 

 

 Viktigheten av Helsekort for gravide. Det må alltid medbringes til jordmor, fastlege og 

spesialist/poliklinikk 

 «Erklæring om farskap» kan signeres i svangerskapet 

 Rutinemessige blodprøver i svangerskapet, Hb, blodtype, Rh, syfilis, HIV og 

Rubellaantistoff. Kontrollere at prøvesvar foreligger og eventuelt føre på resultatet.  

 Hepatittprøver anbefales tatt dersom kvinnen eller hennes partner kommer fra land utenfor 

Vest-Europa (Se landsoversikt, fhi.no) eller hvis en av dem har bakgrunn fra rusmiljø.  

 MRSA og Toxoplasmose tas etter anbefaling fra Helsedirektoratet  

 Bruke «Meny – Agenda» (vedlegg 3) 
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2 Konsultasjon hos jordmor 
 

2.1 Første konsultasjon 

2.2 Generell informasjon 
 



 

 

 

 

 

 

Gjennomgang av første del av helsekortet for å kartlegge kvinnens sosiale forhold, eventuelle 

tidligere aborter, svangerskap, fødsler og ammeerfaringer. Sykdommer og arv kartlegges også. Siste 

menstruasjon er utgangspunkt for henvisning til rutineultralyd. Man vurderer eventuelle prøver ut 

over rutineprøver, henviser evt til fastlege. Kartlegge kvinnens forhold til alkohol ved hjelp av 

TWEAK-skjema, se punkt 2.3.2. Kartlegge bruk av tobakk. 

Faste fysiske undersøkelser og vurderinger gjøres ved hver konsultasjon. Disse danner grunnlaget for 

å vurdere svangerskapsutviklingen for mor og barn sammen med informasjon fra mor. 

 

 

 SVANGERSKAPSUKER 
Disse regnes ut fra siste menstruasjon fram til rutineultralyd i uke 18-20. Deretter brukes 

ultralydtermin. Svangerskapslengde etter eSNURRA (som brukes i Sør-Rogaland) er 283 

dager det vil si 40 uker + 3 dager. Ved konsultasjon tidlig i svangerskapet må jordmor 

vurdere om det er behov for henvisning til rutineultralyd eller om dette gjøres av fastlege 

 

 

 VEKT 
o Det anbefales å måle den gravides høyde og vekt ved første konsultasjon i uke 8-12. BMI 

(kroppsmasseindeks) beregnes og brukes som utgangspunkt for veiledning om kosthold 

og fysisk aktivitet. Det anbefales at alle gravide veier seg regelmessig i svangerskapet. 

Dette er et hjelpemiddel i oppfølgingen tilknyttet kosthold og levevaner  

o Glukosebelastning tas av gravide med økt risiko for svangerskapsdiabetes; diabetes i nær 

familie, førgravid BMI >27, stor vektøkning i svangerskapet > 20 kg, alder >38 år, 

gravide fra indisk subkontinent, Sør-Øst Asia og Nord-Afrika 

o Utfordringen i svangerskapsomsorgen er kvinner med BMI >30 og <18,5. Begge grupper 

har behov for tilrettelagt oppfølging 

o Slanking må være et tema når man snakker om vektøkning uansett utgangspunkt 

o For lav vektøkning er forbundet med lav fødselsvekt, for tidlig fødsel og komplikasjoner 

som morkakesvikt og dødfødsel  

o Risikofaktorer ved førgravid BMI <18,5 er vekstretarderte barn 

o Fedme og stor vektøkning i svangerskapet kan gi flere syklige tilstander i svangerskapet 

og i forbindelse med fødsel, se punkt 5.5: hypertensjon, pre-eklampsi, 5.4: 

svangerskapsdiabetes etc 

o Ved vektavvik hos mor skal man vurdere å henvise til fødepoliklinikken for å avklare 

videre oppfølging. 

o Jordmor må alltid være oppmerksom på psykiske faktorer knyttet til vekt. 
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2.3 Helsekort for gravide /undersøkelser 



 

 

 BT   
Blodtrykket kontrolleres ved hver konsultasjon. Det er normalt at blodtrykket synker noe i 

svangerskapet da dette er gunstig for placentafunksjonen. Ved lavt blodtrykk må den gravide 

være oppmerksom på mulig blodtrykksfall med svimmelhet og følelsen av å besvime. 

Behandling er rikelig drikke, litt saltholdig mat, være i bevegelse og evt 

kompresjonsstrømper for å lette tilbakestrømningen av blod. 

BT stigning / pre-eclampsi, se punkt 5.5 

 

 

 Hb (Hemoglobin) OG JERNTILSKUDD I SVANGERSKAPET 
Hos alle gravide oppstår en fysiologisk endring av Hb-verdiene. Plasmavolumet øker med 

50%, og mengden røde blodlegemer øker med 20%. Derfor faller hemoglobinverdien hos alle 

gravide, som et uttrykk for den normale, fysiologiske prosessen kalt hemodilusjon. I tillegg 

øker jernopptaket for å dekke det økte behovet i svangerskapet. Det tas rutinemessig Hb av 

alle gravide på første kontroll, samt en ny i uke 28, hvor Hb-verdien er på det laveste. I 

praksis tas det ofte en ny rundt uke 36-37, slik at man vet status når det nærmer seg fødsel. 

S- Ferritin reflekterer trolig ikke gravides jernstatus.  

Det er ikke vist noen helsemessig gevinst av å behandle mild/ moderat anemi hos gravide (kfr 

Cochrane 2007) 

   Obs. familiære anemier (sigdcelleanemi, thalassemi) og forsikre at dette følges opp. 

Det gis ikke rutinemessig jerntilskudd til gravide. Ved mistanke om jernmangel, Hb < 10,0, 

anbefales å forsøke med tilskudd av høydosejern i to uker. Dette vurderes ut fra første Hb-

måling og klinikk. Dersom Hb ikke stiger, henvises kvinnen til utredning hos fastlege. 

Jerntilskudd kan gi mange ubehagelige bivirkninger, spesielt fra mage og tarm. I de siste 

årene har det blitt en enighet blant flere leger og jordmødre å anbefale de nyeste lavdose-

jerntilskuddene som er kommet på markedet. Disse er basert på andre og mer effektive 

opptaksmekanismer i kroppen, og gir mindre bivirkninger enn høydosetablettene. De aktuelle 

merkene er «Aminojern», «Hemofer» eller kosttilskuddet «Floradix».  

Kvinnene skal informeres om å spise jernrik kost og unngå mat og drikke som hemmer 

jernopptak, som kaffe, te og store mengder melk. 

Høy Hb i 2. og 3. trimester kan tyde på hemokonsentrasjon; kombinert med forhøyet/stigende 

blodtrykk og evt. lavt SF mål (SymfyseFundusmål) kan forhøyet Hb være forbundet med 

placentasvikt: Vurderes på fødepoliklinikken. 
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 URIN 
Den gravide skal ha med morgenurin ved hver konsultasjon.  

o Glukosuri kan være tegn på svangerskapsdiabetes, se punkt 5.3 

o Proteinuri kan være tegn på pre-eklampsi. Se definisjon under punktet 5.5. 

o Ved første svangerskapskontroll bør man spørre den gravide om tidligere 

urinveisinfeksjon (UVI). Kvinner som har hatt UVI tidligere, har økt risiko for 

asymptomatisk bakterieuri (ABU) og bør følges nøye i forhold til dette  

o Ved gjentatte utslag, spør den gravide om hun har symptomer på soppinfeksjon (kløe, 

sårhet). Soppinfeksjon lokalbehandles med Imidazol (Canesten) vagitorie og salve. Det 

ser ut til at behandling i 6 dager har bedre effekt enn engangsdose ved gjentatte 

infeksjoner 

o Melkesyreprodukter kan gjenopprette normalflora 

o GBS (Gruppe-B streptokokker). Se Nasjonale retningslinje, IS-1179, punkt 13.3 og GBS 

genital streptokokkinfeksjon i svangerskap EQS 12590 (2015) 

o Ved funn i svangerskap skal UVI behandles. Alle informeres om konsekvenser og 

behandling i forbindelse med fødsel 

 

 
 

 ØDEMER 
Dette bør sjekkes ved å se/kjenne på føttene/leggene til den gravide ved hver kontroll. Spør 

om hun har ødemer i hender og ansikt. Obs ringer. Ødemer alene er ufarlig. 
 

Carpal-tunnel-syndrom kan forekomme og disse må gi beskjed hvis de mister følelsen i 

fingrene sine over lengre tid utover dagen. De fleste blir bedre av aktivitet for å øke 

blodsirkulasjonen.  

 

 

 

 LEIE/BEVEGELSE 
Informasjon om når det er normalt å kjenne liv. Dersom kvinnen etter uke 24 kjenner lite eller 

påfallende mindre liv enn det hun pleier, skal hun kontakte fødeavdelingen. 

Leopolds håndgrep brukes ved kontroll av leie. Vurdere om forliggende del er bevegelig eller 

festet. Ved seteleie skal den gravide henvises til fødepoliklinikken for vurdering og forsøk 

på vending. Hun skal ha time i uke 37. Ved fortsatt seteleie kan kvinnen, etter grundig 

informasjon selv avgjøre forløsningsmetode. 

Tverrleie etter uke 36 skal henvises til fødepoliklinikken for vurdering og evt. vending.  
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 FOSTERLYD 
Det anbefales å lytte på fosterlyden ved hver konsultasjon fra uke 22-24. Man kan da like 

gjerne bruke trestetoskop som doppler. Fosterlyden skal normalt ligge mellom 110 - 150 / 

160 slag pr min. Ved avvik eller patologi henvises den gravide til fødepoliklinikken eller 

fødeavdelingen. 

Dersom man velger å lytte på fosterlyden tidligere så må man informere den gravide om 

mulighet for ikke å finne fosterlyden selv om alt er normalt. 

 

 

 MEDISIN 
Spør om faste medisiner. Noter også jerntilskudd. Ved problemstillinger rundt reseptfri 

medisinbruk anbefales kvinnen å bruke www.tryggmammamedisin.no eller spørre fastlegen.  

Spørsmål rundt faste medisiner stilles til fastlegen / spesialist.  

 

 

 ARBEID 
Den gravide har ofte behov for informasjon om rettigheter og plikter i forbindelse med 

svangerskap og fødsel. Hun kan selv laste ned brosjyrer fra www.nav.no, www.bld.dep.no og 

www.arbeidstilsynet.no. Det er også viktig med kartlegging av arbeidssituasjonen, rådgiving, 

spesielt vurdere behov for tilrettelegging og oppmuntring til å være i jobb. På enkelte 

arbeidsplasser der tilrettelegging er umulig og arbeidet er til fare for fosteret er 

svangerskapspenger aktuelt. 

Noter på helsekortet følgende: I arbeid = +, sykemeldt med evt. % = SM, AAP = 

arbeidsavklaringspenger UF = Ufør, ST = Student, SP = Svangerskapspenger,    

HJ = Hjemmeværende og  P = Permisjon  

Oppmuntre til den mest hensiktsmessige ordningen for alle parter (arbeidsgiver, arbeidstaker 

og barnet i magen). Vi skal informere om muligheter og rettigheter. 

 

 

 SYMFYSE/FUNDUSMÅL 
Det er anbefalt å bruke SF-mål fra uke 24. Målet er å oppdage avvik i livmorens/barnets 

vekst. Høyt SF-mål kan skyldes fedme, stort barn, tvillinger, mye fostervann.  

Lavt SF mål kan skyldes veksthemming, lite fostervann og fostervannavgang. Ideelt sett bør 

det være samme person som måler hver gang. Man måler avstanden mellom øvre kant av 

symfysen til barnets toppakse. Denne går ikke alltid i rett linje opp, men kan ligge mot høyre 

eller venstre, alt etter hvordan barnet ligger.  

Ved mistanke om mye fostervann eller ved avflatet SF-mål henvises den gravide til 

fødepoliklinikken. 

 

Revidert januar 2016 
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2.4.1 Kosthold 
 Informere om matportalen.no. Dele ut «Gravid» (vedlegg 4) fra Helsedirektoratet 

 Anbefale variert, sunn kost, med mye frukt, fisk, grønt og grovt. Ekstra vekt på jern- og 

kalsium-innhold i maten. Minst mulig salt og søtt 

 Anbefale folat-tilskudd i 1. trimester 

 Anbefale tran (vit D og omega 3) og Biola-melk (viktig melkesyrebakterie) 

 B-vitaminer fra 2. trimester 

 Drikke mye vann 

 Unngå: Rått kjøtt, rå fisk, uvaskede grønnsaker og frukt, spekemat, muggoster, store 

mengder brus, store mengder kaffe/te/energidrikk, vakuumpakket kjøttpålegg nær utløpsdato, 

upasteuriserte melkeprodukter, ferskvannsfisk på over 1 kg, tunfisk, hval, sel, Svolværpostei 

og Lofotpostei, krabbeinnmat, blåskjell og eksotisk fisk  

 

 

2.4.2 Alkohol, TWEAK 
 Dele ut «Den beste starten» fra Helsedirektoratet (Vedlegg 5) om alkoholfritt svangerskap 

og «Amming og alkohol» (Vedlegg 6) laget av Helsestasjonstjenester 

 Bruk av alkohol frarådes totalt 

 Bruk av TWEAK-kartlegg for å bevisstgjøre alkoholbruk. Kartleggingsverktøy: (Vedlegg 7) 

Tweakkartlegging skal fortrinnsvis brukes på alle gravide, da det gir inngang til mange 

viktige samtaler om rus. Det er sjelden vi oppdager alkoholmisbruk, men risikobruk er det en 

del av. Samtaleverktøyet er MI-motiverende intervju, og Helsedirektoratet har utgitt en 

veileder hvor metoden er beskrevet godt (Vedlegg 8). 

Alle foreldre ønsker det beste for sitt barn og at ved moderat bruk tror vi brukerne ikke er klar 

over at dette kan være skadelig. Det er svært viktig å ta livet av myten om at et glass er greit. 

En annen viktig oppdagelse vi har gjort er at flere snakker om sin oppvekst med rus i 

familien, og flere er henvist til «Kompasset», et tilbud med psykolog (opp til 34 år) og 

brukerstyrte grupper. Brosjyre «Har du vokst opp i en familie med alkoholproblemer» 

(Vedlegg 9). 

En tredje faktor er at vi snakker om hva som skjer etter at barnet er født, om alkohol i 

morsmelk, at svært små barn merker endret adferd hos foreldre, at en må kunne kjøre til 

legevakten hvis det skulle være nødvendig osv. Organisasjonen «Av og til» har nyttig 

informasjon på nett og brosjyre om rus og barn. Dette følges opp på helsestasjonen. 

Vi legger TWEAK-skjema inni brosjyren «Den beste starten» og deler dette ut til alle. 

TWEAK er tilgjengelig på flere språk, blant annet polsk. Vær obs på andre syn på alkohol i 

andre kulturer, og varierende kunnskap, da det er mange myter rundt dette. 
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2.4 Kartlegging og informasjon 

 



 

 

NARKOTIKA / RUSMIDLER 

Samtidig med at røyking har avtatt blant unge jenter (ikke fest-røyking), har bruk av snus økt, og 

dessverre også bruk av alkohol i større mengder og andre stimulantia som hasj, partydop, kjemisk 

dop og anabole steroider.  

 Vi har ingen screening på dette, men det er viktig å spørre spesifikt om tidligere bruk og 

nåværende bruk 

 Der vi mistenker bruk, men ikke får bekreftet dette via bruker, kan vi sende inn 

urinprøven hvis lege godkjenner dette. Den gravide må informeres om dette på en taktfull 

måte 

 Mestringsenheten, avdeling Rus, følger opp disse etter egne rutiner. De organiserer 

urinprøver, ansvarsgruppemøter mm 

 Vi følger opp etter våre rutiner (se punkt 5.7) og er ansvarlige for noen urinprøver, 

svangerskapskontroller, henvise og informere fødepoliklinikken, føde og barselenhet (evt 

3D) samt helsesøster  

 Rus utløser meldeplikt til barnevernet jamfør Lov om sosiale tjenester Paragraf 6-2 

 Ved positive urinprøver og fortsatt bruk blir kvinner innlagt på Rogaland A-Senter for 

avrusning og oppfølging. De har egen jordmor, men noen ganger kommer kvinnen 

fortsatt til svangerskapskontroll hos oss, mens Rogaland A- Senter tar ansvar for all 

rustesting selv. 
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2.4.3 Tobakk 
 Bruk av tobakk og snus frarådes totalt 

 Vedlegg 10 

 

Snus 

 Del ut artikkel og/eller materiell fra Helsedirektoratet mm «Snus kan gi pustestopp hos 

nyfødte»  

 Tilby kvinnen hjelp til snusslutt/reduksjon, sett konkrete mål på hennes premisser. 

 Informer om urtesnus. 

 Gi kvinnen kunnskap om appen «slutta.no» og del ut kort. 

 Informer om farene ved samsoving, at det er det høye nikotininnholdet i snus som kan gi 

pustestopp hos barnet.  

 Konsekvenser i forhold til overvåkning under fødsel (se «røyking») og barseltiden. 

 

Røyk 
  Røyking er forbundet med lav fødselsvekt, for tidlig fødsel og perinatal død (død fra uke 22 

og til en uke etter fødsel), derfor må de føde på fødeavdelingen i 1.etasje på SUS. Dette 

innebærer mer overvåkning. Informer kvinnen om dette. 

 Det er også mer komplikasjoner ved fødsel, nedsatt ammefrekvens, krybbedød og sykelighet 

hos barn av røykende mødre. Informer om konsekvensene for barseloppholdet og barseltid. 

Også far må informeres om konsekvensene ved samsoving og barnets passive røyking. 

 Del ut brosjyren «Røykfri graviditet» (IS-1249) og gi de kortet om appen «slutta.no» 

 Tilby kvinnen hjelp til røykeslutt/reduksjon på hennes premisser. Vær konkret når dere setter 

opp mål. 

 Metoden «motiverende intervju» er nyttig til dette formålet. 
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2.4.4 Fysisk aktivitet 
 Anbefale daglig fysisk aktivitet. Man kan fortsette med den treningen man er vant til, men 

gravide skal ikke ha max-puls (rød sone), bli overopphetet eller overtrene.  

Gå turer, helst på ujevnt underlag, sykle og svømme er fine aktiviteter for gravide. Oppfordre 

til å lytte til kroppen, og ta hensyn til at man er gravid. Man skal ikke ha for tunge vekter og 

ikke for mye bukpress under trening. Fysisk aktivitet gir fysisk og psykisk styrke til 

svangerskap, fødsel og barseltid 

 Ballspill, ridning og alpint anbefales ikke 

 Ved bekkenrelaterte smerter anbefales vanntrening og annen tilrettelagt trening 

 Bekkenbunnstrening 

Informere om viktigheten av knipeøvelser, app  og informasjonsarket «Bekkenbunnsøvelser» 

i Velkommenmappen Se også: «corewellness.no» eller «GynZone.dk».  

 

 

2.4.5 Trening  
o Kvinnen har her en gylden mulighet til å forebygge ryggsmerter/bekkensmerter til en viss 

grad. I tillegg hjelper det på ødemer, svangerskapsdiabetes, urinlekkasje og forbereder 

kroppen til fødsel og barseltiden. Trening hjelper mot stress, angst og gir bedre søvn. 

Forskning viser at det kan gi kortere fødsler og redusere komplikasjoner. Vi anbefaler 

minimum 30 minutters aktivitet per dag. Moderat intensitet anbefales og gåturer, yoga, 

pilates, dans og svømming er fine måter å gjøre dette på  

o  Ekstreme idretter som kan resultere i overoppheting, slag mot magen og fall frarådes  

(kampsport, boksing, fotball, håndball, sprangridning etc.) 

o En dansk undersøkelse viser at «high impact» trening daglig øker risikoen for spontanabort i 

første trimester 

o Hormonet relaxin strekker leddbånd og muskler i graviditeten, så styrketrening er den 

viktigste forberedelsen og bekkenbevarende treningen en kan drive med i et svangerskap. 

Hopp på et ben som ofte gjøres i aerobictimer el. bør unngås da dette blir krevende for leddet 

og ofte fremkaller smerter 

o De veltrente vil tåle noe løping, og kan gjøre dette så lenge det ikke gir dem smerter eller 

plager, men bør stoppe de siste 3 måneder (her hersker det noe uenighet). De utrente bør ikke 

begynne med løping i et svangerskap, men heller prioritere styrketrening, svømming, sykling,  

og vanngymnastikk. Dette er idretter som skåner ledd for for store belastninger 

o Det er viktig å drikke mye under trening og unngå overoppheting. En studie viser at fosteret 

tolererer en intensitet på under 85% av makspuls bra 

o Vi har noen treningstilbud i Svangerskapsmappen som vi deler ut. I tillegg henger det 

plakater på venterommet om lokale tilbud 
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2.4.6 Normale psykiske reaksjoner på svangerskap, fødsel og  

  foreldrerollen 

Graviditet og fødsel fører med seg mange forandringer i livet. Det er nye følelser, nye roller og 

endringer på mange plan. Man får en unik sjanse til å vokse og utvikle seg som menneske. Da kan 

det være godt å vite litt om hva som er normale forandringer. Husk at det er et helt «hormon-

orkester» som er i sving her. 

 De vanligste reaksjonene er: 

 

 Økt sårbarhet og sensitivitet  

Dette er noe de fleste gravide erfarer tidlig. Man blir mye mer følsom enn ellers, ting tas 

lettere inn og «hjertedøren» er mer åpen. For noen kan det oppleves som en emosjonell berg 

og dalbane i perioder. Andre får mye kortere «lunte» enn ellers. Men dette har en hensikt: 

Mor skal være følsom for forandringer i graviditeten, for å kunne reagere hvis noe er galt. 

Når barnet så er født, er det denne sensitiviteten som fra naturens side sørger for at barnet får 

dekket sine grunnleggende behov 

 

 Mindre psykisk forsvar 
Man kan føle seg mindre robust i møte med påkjenninger. Ting man ellers hadde taklet greit, 

kan bli tøffere å stå i. Dette henger sammen med den økte sårbarheten, og at man har mindre 

energi og overskudd til vanskeligheter og problemer 

 

 Økt fokus på egen barndom og oppvekst  
Som gravid kommer ofte livshistorien tydeligere frem, og minner man ikke har fått 

bearbeidet ordentlig kommer til overflaten. Man føler gjerne en økt nærhet til sine foreldre, 

og dersom noe har vært vanskelig blir det ofte forsterket. Dette kan være en gylden mulighet 

til å snakke sammen. Det er også en sjanse til å knytte enda sterkere bånd til sine nærmeste. 

Et godt råd kan være å tenke gjennom hvilke positive opplevelser man vil bringe videre til sitt 

eget barn fra sin egen barndom, og hva man absolutt ikke vil ta med 

 

 Endring i parforholdet  
Som par kan man oppleve at man har forskjellig fokus og opplevelse av denne fasen i livet. 

Det kan være utfordrende hvis man ikke føler seg sett og forstått. Det er viktig å 

kommunisere åpent og sette ord på hvordan man har det. Å sette ord på ting kan ha en 

oppklarende effekt, og gir økt mening og mestringsfølelse. Når noen forstår oss, får vi en 

følelse av harmoni og balanse. 

Det er viktig å avklare på forhånd hvilke forventninger man har til hverandre og livet etter 

fødselen. Da blir det lettere å kommunisere dersom det oppstår problemer etterpå. 

Noen kvinner opplever en følelse av nedstemthet og depresjon før eller etter fødselen. Da er det 

viktig å snakke med noen om dette, og søke hjelp dersom det blir langvarig. Jordmortjenesten, 

helsestasjonen eller fastlegen er viktige støttespillere her. 
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2.4.7 Vold i nære relasjoner 

 Handlingsplan» Vold i nære relasjoner 04-07» viser at 8-14 % utsettes for dette, 4 % for 

fysisk vold. Dette gir risiko for skader og død. For barnet i magen er risikoen tidlig fødsel, 

blødninger og perinatal død. Alle former for vold er straffbart (Straffeloven § 227-229). Dette 

er altså mer utbredt enn man har vært klar over og vi ønsker at kvinnen skal kunne ta opp 

dette hos oss. 

 Screening avventes, men jordmor skal ta opp temaet med alle. Bruke «Meny – Agenda» 

(vedlegg 3) for å vise at dette er noe alle skal spørres om. Spørsmålene må være direkte for at 

kvinnen skal kunne gi et ærlig svar.  

Helsedirektoratet har laget et forslag til screening, men allmennlegeforeningen er skeptisk og 

imot screening. 

 Vi har brosjyren «Alternativ til Vold» (Vedlegg 11) som forteller om senterets tilbud og 

arbeid for utsatte voksne og barn i Sandnes og Stavanger Kommune. Den som utøver vold 

kan få hjelp til sinnemestring her. Det er gratis for voldsutsatte, mens voldsutøver betaler en 

egenandel. 

 Vi anbefaler å ikke skrive noe på kvinnens helsekort om dette da dette kan sette henne i fare. 

Det skal dokumenteres i kvinnens journal. 

 Vi kan henvise/hjelpe henne til et krisesenter jamfør regjeringens handlingsplan «Vold mot 

kvinner». 

 Vold utløser meldeplikt til barnevernet Lov om sosiale tjenester § 6-2. 

«Kvinnerommet» drevet av Norske Kvinners Sanitetsforening, gir gratis samtaler til disse 

kvinnene og kan være et alternativ for noen. Tlf: 90667700. 

Andre viktige telefonnummer er: Sandnes Barnevern 51336300 

                                                      Alarmtelefonen for Barn og Unge: 116111 

                                                Stavanger krisesenter: 51530623 

                                                Politi/Barnevernsvakt: 02800 / 90541321 

 

 

 

2.4.8 Omskjæring 
 

Omskjæring tas opp med kvinner fra aktuelle områder. Dette bør identifiseres tidlig og det må gjøres 

på en respektfull måte. Ved type III-omskjæring skal kvinnene henvises til kvinneklinikken for 

vurdering mellom uke 12 og 20 eller så snart det er mulig.  

 

Kilder: Kvinnelig genital mutilering, EQS 12633 (2013) fra Kvinneklinikken.  

  Veileder for helsepersonell i Norge om kvinnelig omskjæring IK-2723) 
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2.4.8 Bruk av ultralyd i svangerskapet 

Vi følger anbefalingene fra helsedirektoratet og anbefaler rutinemessig ultralydscreening i uke 17-19. 

Bioteknologiloven har innført et skille mellom bruk av ultralyd i forbindelse med fosterdiagnostikk 

og ultralydundersøkelse som er ledd i den alminnelige svangerskapsomsorgen, § 4-1. 

Målet med rutineultralyd er å påvise antall fostre, anslå termin, lokalisere placenta og undersøke 

fosterets anatomi. Undersøkelsen er frivillig. 

Siden 2011 blir det også tilbudt en ultralyd i uke 41 på fødepoliklinikken på SUS og i resten av 

landet. Dette kom for evt. å oppdage patologi på overtid etter at en britisk forskningsartikkel om 

overtid ble utgitt. I denne kunne man lese at 1 av 500 barn kunne berges fra intrauterin fosterdød hvis 

man innførte dette som rutine. 

Ultralyd på medisinsk indikasjon brukes for å avklare en klinisk situasjon i svangerskapet. Det kan 

dreie seg om stort/lite SF mål, smerter, blødning, lite liv mm. Kvinnen har rett til opplysninger om 

funnene, og ved eventuelle avvik blir hun henvist videre etter rutiner på SUS, evt. fostermedisinsk 

senter i Trondheim.  

Statens strålevern har publisert en artikkel om unødig ultralydeksponering av foster (vedlegg 13). 

Denne har vi kopiert opp så vi kan dele den ut til kvinnene hvis de lurer på dette. Vi opplyser om 

private aktører hvis kvinnen spør etter disse, men reklamerer ikke aktivt for dette. 

 European Committee of Medical Ultrasound Safety(ECMUS)2011 

 

 

 

2.4.9 Fødsels- og foreldreforberedende kurs 

Fødselsforberedende kurs 

Vi tilbyr informasjon om ulike kurs og deler ut et skriv om dette  
 

o Sandnes kommune har kurs over 4 kvelder og et treff etter fødsel, dette er et samarbeid 

mellom jordmor og helsesøster. Dette kurset inneholder også foreldreforberedelse. Enkelte 

sårbare brukere får dette gratis.  

o Amathea har kurs for alenemødre, dette er gratis, da mange av disse kvinnene har lav inntekt.  

o Private aktører som Mama Stork, Fem Jordmødre osv. har mange ulike kurs, men dette koster 

en del mer.  

o Engelske kurs arrangeres også. 
 

For de som velger å ikke gå på kurs, tar jordmor en gjennomgang som er noe mindre omfattende. Vi 

omtaler fødselens start, faser, smertelindring, barnets første timer, amming, hva som skjer på barsel, 

hjemreise og helsestasjonens tilbud. 

Revidert januar 2016 

19 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 SeaBand reisesykearmbånd 

 Eplejuice / Farris eller Bris 50/50 blanding 

 B-vitaminer 

 Små, hyppige måltider 

 Tørr kjeks og te 

 Rikelig med vann 

 Akupunktur 

 Mandler  

 

 

 
 

 Strekk godt ut før sengetid 

 Drikke mye vann 

 Fysisk aktivitet, husk å strekke ut 

 Magnesiumtabletter 

 Magnesium finnes også i helkorn, bønner, tørkede frukter, nøtter og frø 

 

 

 

 
 Magnesiumtabletter 
 Noen blir bedre av å hvile og noen av å bevege seg 

 

 

 

 

 

 Utelukke ICP (Intrahepatic Cholestasis in Pregnancy). Fastlegen tar lever-og 

galleprøver 

 Fuktighetskremer, helst med havre og omega 3 

 Havrebad 

 Kartlegge kosthold. Noen kan få kløe av store mengder melk, jern eller sukker 
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3   Plager i svangerskapet 

 

3.1  Kvalme  

 

3.2 Leggkramper 

 

3.3 Smertefulle kynnere 

 

3.4  Svangerskapskløe 
 



 

 

 

 

 

 

 Anbefale Gaviscon eller Galieve.  

 Kutte ut sterkt krydret og fet mat 

 Mandler, «Love Hearts», melk 

 Ligge med hevet overkropp 

 Linktyggegummi 

 

 

 

 

 

Hos alle gravide foregår det en fysiologisk, hormonell styrt oppmyking av leddene i bekkenet. Dette 

gjør bekkenet mer fleksibelt, slik at en normal fødsel kan finne sted. Hos enkelte kvinner fører denne 

prosessen til at man får smerter ved bevegelse og gange. Jordmor har kunnskap som kan hjelpe den 

gravide med å takle dette på en hensiktsmessig måte. Jordmortjenesten har utarbeidet en liste med 

tips og hverdagsråd som deles ut til de kvinnene. 

Denne informasjonen bør også forklares muntlig. Jordmortjenesten kan også kontakte Sandnes 

kommunes korttidslager for hjelpemidler, hvor man kan låne hjelpemidler for å takle hverdagen. 

Dette ligger i Pro-Service sitt bygg på Hana, tlf 51627658. Rekvisisjon er ikke nødvendig. 

Aktuelle hjelpemidler man kan låne er: 

Minislide/easy-slide, dusjkrakk, arbeidsstol med hjul, rullestol, mm 

Hjelpemidler kvinnene kan kjøpe selv er: 

 Sittepute, gjerne med trykkavlastende hull til korsbenet 

 Bekkenbelte 

 Stor pute til å ha mellom bena på natten 

 Sko med demping i sålen 

 Krykker  

 Saccosekk 

 Strømpeklyper 

 Sengeklosser 

De kvinnene som har uttalte plager kan få henvisning til behandling hos 

fysioterapeut/manuellterapeut hos fastlegen. De som får diagnosen symptomgivende bekkenløsning 

har krav på gratis behandling under svangerskapet, samt inntil seks måneder etter fødsel. De kan 

også ha krav på andre ytelser fra NAV. 

Det finnes flere steder hvor man kan trene i varmt vann, noe som er både smertelindrende og 

styrkende for muskulaturen. LKB (Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsningsplager) har en 

egen varmtvannstrening på Varatun. Jordmor har en liste med oversikt over aktuelle treningssteder. 

Vi har også en brosjyre med mye nyttig informasjon fra LKB. Jordmor gir råd og informasjon om 

muligheter og rettigheter. 

Kilder:   Brosjyre fra Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsningsplager (www.lkb.no) 

   Manuellterapeut Lars-Lennart Nielsen, Senter for Manuell Terapi, Sola       21  

3.5  Halsbrann 

 

3.6  Bekkenrelaterte smerter 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informasjon og veiledning om amming gis fortrinnsvis i uke 28-30 

 Dele ut boken «Hvordan du ammer ditt barn» fra Helsedirektoratet 

 Gå gjennom arket «De viktigste grunnreglene for vellykket amming» (17 punkter) som alle 

har fått utdelt i «Velkommenmappen» ved første konsultasjon 

 Vise konkret ved hjelp av dukke og bryst hvordan man legger barnet til brystet, med spesielt 

fokus på viktigheten av korrekt ammestilling og barnets tak på brystet 

 Tipse om utstyr som bør skaffes på forhånd som ammeBH, ammeinnlegg i ull, ammete 

 Motivere kvinnene til å lese om amming før fødsel 

 Informere om tilbudet på sykehuset, og hva de kan forvente av et «Mor-barn-vennlig 

sykehus» 

 Informere om tilbudet på helsestasjonen etter fødsel 

 Informere om Sandnes kommunes godkjenning som «Ammekyndig helsestasjon»  

 Informere om Ammehjelpen.no 

 Ved tidligere store ammeproblemer eller dersom kvinnen er svært ung, henvises hun til 

samtale med helsesøster før fødsel 

Kilder: 

Nasjonalt Kompetansesenter for Amming, Rikshospitalet 

Amning – en håndbog for sundhedspersonale. Sundhedsstyrelsen dk, 2013 
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4 Tema i løpet av svangerskapet 
 

4.1 Amming 

 



 

 

 

 

 

 

4.2.1 Råd, transport og barnepass 

Skrivet «Gode råd om fødsel», se Velkommenmappen, deles ut samtidig som vi snakker oss gjennom 

informasjonen der. Dette skrivet finnes på tre språk, norsk, engelsk og polsk på Kvinneklinikken. 
 

Det er viktig å dobbeltsjekke at alle har forstått innholdet, stille åpne spørsmål og bruke tolk der det 

er behov for det. 

 

Seleksjonskriterier 

Fire uker før termin har de fleste gravide time ved poliklinikken 7H. De som har vært til 

rutineultralyd får denne timen da. De som har vært til rutineultralyd fødepoliklinikken må bestille 

denne timen selv eller skjema som de fyller ut og sender inn sammen med aktuelle kopier, (Vedlegg 

14). Seleksjon gjøres ved innskriving, men kan endres etter videre forløp av svangerskapet. 

 

Hovedtrekk i seleksjonskriteriene: 

 

Grønn gruppe: Jordmorstyrt, Fødeloftet 

Friske fødende med normalt svangerskap og med tidligere normale svangerskap og fødsler. 

I tillegg aksepteres:  

• Antibiotikaprofylakse pga GBS  

• Tromboseprofylakse  

• Velregulert stoffskiftesykdom 

 

Rød gruppe: Fødeavdelingen 

     Medisinske risikofaktorer: 

• Kronisk sykdom hos mor  

• Omskåret (vurder grad) 

Komplikasjoner ved tidligere svangerskap og fødsler som for eksempel: 

• Blødning > 1000ml (vurderes) 

• Keisersnitt 

• For tidlig fødsel 

      Aktuelt svangerskap: 

• Komplikasjoner i aktuelt svangerskap 

• BMI>30 ved svangerskapets start. Vektøkning 

 >20 kg i svangerskapet (vurderes av jordmor) 

• Røyk/snus/nikotinerstatning daglig 

• Rusmisbruk 

• Flerlinger 

• Avvikende leie (sete, tverrleie) 

• Fødsel før uke 37, eller mer enn 10 dager over ultralydtermin 
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4.2   Fødetilbud / fødsel 

 



 

 

Forberede kvinnen på at hun kan bli flyttet fra fødeloftet til fødeavdelingen ved innkomst eller 

seinere i fødselsforløpet dersom forutsetningene er endret eller endrer seg underveis. 
 

Enkelte brukere trenger hjelp til transport til sykehuset og vi informerer om de ulike alternativene. Vi 

fyller ut «Pasientransport» skjemaet og ber de ta vare på kvitteringene og sende alt inn til Helfo. Da 

får de pengene refundert. 113 skal bare brukes i nøden, ved blødning, alvorlig sykdom eller lignende. 

Fødetelefonen 51519209 er det beste alternativet og jordmor som besvarer telefonen kan skaffe 

ambulanse om nødvendig. Hvis det ser ut som mor føder for fort til å rekke frem, kan jordmor rådgi 

far over telefon og sende ei jordmor hjem til den fødende med ambulansen. Det er da alltid bedre å 

holde seg hjemme i varmen enn å få en fødsel på en parkeringsplass i en kald bil. Eventuelt kan man 

kjøre rett i akuttmottaket og føde der. Jordmor vil da komme ned fra fødeavdelingen. 

 

Noen mødre har lite nettverk og har behov for å diskutere hva de skal gjøre med søsken når mor skal 

føde. Alenemødre er spesielt sårbare. Vi har god erfaring med barnehagepersonell som har stilt opp, 

eller gode naboer! Poenget er at den gravide må oppmuntres til å planlegge dette og ikke bare anta at 

de kan ta med flere søsken på fødeavdelingen og tro at noen der kan passe barna. 

 

4.2.2   Fødselsstart, fødsel 

Fødselsstart hjemme 

Før du reiser inn:  
Ta det rolig hjemme, se det hele an, ikke begynn for tidlig å ta tiden på riene. Prøv å slappe av, gå i 

dusjen, gå en tur, gjør vanlige ting. Spis god mat, en trenger mye energi. Når det begynner å bli et 

mønster på riene, begynn å følge med. 

 

Ta kontakt med fødeavdelingen: 
 Når du har regelmessige rier med ca 5min. pause og 50-60 sek. varighet. Når riene øker i 

styrke kan det komme blodtilblandet slim 

 Hvis man tror fostervannet har gått 

 Hvis det kommer friskt blod fra skjeden 

 Hvis man kjenner lite liv, eller det er en brå endring i fosterets aktivitet 

 Hvis man har konstante magesmerter, pannehodepine, flimring for øynene eller tåkesyn, 

trykk for brystet eller føler seg kvalm og veldig uvel 

 Etter svangerskapsuke 24: Ring fødeavdelingen direkte hvis en har mistanke om premature 

rier, vannavgang eller blødning 

Fødselens faser 
 Åpningstiden: 

o Passiv fase: 1-4 cm 

o Aktiv fase: 4-10 cm 

o Full åpning: utslettet mormunn - 10 cm 

 Gjennomsnitt antall timer i aktiv fase: 

o Førstegangsfødende    12-14 timer 

o Fleregangsfødende                6-12 timer 

 Utdrivningstid: maksimum 1 time effektiv trykketid 

o Fra utslettet – hodet/setet på bekkenbunn til barnet er født 
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Fødselsprosessen 

o Kardinalbevegelser 

o Viktigheten av aktivitet / stillingsendring / hjelpemidler (ball, prekestol, sacosekk,..) 

o Næringsinntak 

o Aktuelle fødestillinger, fødsel i vann 

 

Jordmors rolle 

 Støtte, svare på spørsmål og skape trygghet 

 Gi råd / veilede 

 Overvåke barnet og mor 

 Følge fødselsarbeidet – framgang 

 Smertelindring 

 Kontakte annet personale ved behov 

 

Smertelindring. Hva kan du/dere selv gjøre? 

 Egen holdning? Forberedelse 

 Aktivitet, avledning og avspenning 

 Massasje, bad / dusj 

 Musikk / radio 

 Tålmodighetsarbeid, husk det er mest pauser 
 

Tilbud – smertelindring 

 Massasje 

 Badekar / dusj 

 Tilstedeværelse 

 Varme / kalde kluter 

 Akupunktur 

 Lystgass 

 Epidural 

 Lokalbedøvelse ved sying 

 

Operative forløsninger 

Årsak: -     patologisk hjertelyd hos barnet 

- langsom framgang i aktiv fase 

- effektiv trykketid 1 time 

Alternativer: 

- Vakuumekstraksjon  
- Tang 
- Keisersnitt grad 1- 2- 3 
- Avgjøres av lege 

 

Ledsagers rolle 

 LVÆRE TILSTEDE 

 Kald klut / drikke / massasje 

 Oppmuntre 

 ”Advokat”, gi beskjed 

 Klippe navlesnoren 

 Ta bilder 

 VÆR FORBEREDT PÅ EGNE FØLELSER       25 



 

 

Etterbyrdstiden: 

- Er tiden fra barnet er født til morkaken er født 

- Tar fra 5 minutter til 1 time, tiltak i denne timen 

- Kontrollerer morkaken og beregner blødning 

- Manuell uthenting av morkaken, narkose 

Timene etter fødsel 
 Barnet legges til brystet  

 Drikke godt 

 Etter to timer får mor og ledsager mat  

 Tømme blæren 

 Mor får dusje  

 Barnet stelles og det måles temp 

 

 

 

 
  

 

 

4.3.1   Barsel / barselhotellet  

Etter normale fødsler uten komplikasjoner har kvinnene tilbud om opphold på barselhotellet i tre 

døgn. De må ha hatt spontanurin, og være spreke nok til å klare å ta vare på seg selv og barnet. De 

kan ikke ha blødd over 1000 ml i forbindelse med fødsel.  Kvinnen nå kunne norsk eller engelsk. 
 

På hotellet får kvinnene oppfølging og opplæring av jordmødre, sykepleiere og barnepleiere, og 

barnet er inne hos mor hele døgnet. Far eller annen pårørende har mulighet for å overnatte, og de 

betaler for oppholdet pr. natt.  
 

Dersom det har oppstått komplikasjoner under fødselen som krever ekstra oppfølging eller 

barselhotellet er fullt, blir mor flyttet til vanlig barselpost. 
 

4.3.2   Hjemreise etter fødsel 
I dag er det 3 dagers liggetid på barsel. Denne tiden er beregnet til opplæring i stell og amming samt 

å se at barnet legger på seg før de drar hjem. Hvis der fremdeles er ammeproblemer bes kvinnene om 

å ta kontakt med helsestasjonen raskt etter hjemkomst for veiing og veiledning. Kontakten blir da før 

den obligatoriske kontrollen som er mellom 7. og 10. dag etter fødsel.  

Tidlig hjemreise er et alternativ, det vil si at mor og far reiser hjem 6 timer etter fødselen. 

Forutsetningen er at barnelegen har sjekket barnet og funnet alt i orden, samt at jordmor har 

kontrollert mors helse og funnet dette forsvarlig. Vi anbefaler ikke tidlig hjemreise til 

førstegangsfødende eller flergangsfødende med store ammeproblemer, gulsott, barseldepresjoner 

eller lignende. 
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4.3   Barseloppholdet og hjemreise 



 

 

 

 

 

 

 

Samspill 
Gi mor kunnskap om hennes og barnets reaksjon på hverandre, i svangerskapet og de første dager 

etter fødselen. 

 Jordmor lytter til mor om hvordan hun opplever barnet i magen.  

Eks. når sparker barnet, faste tider?  Reaksjoner fra barnet på høye lyder, musikk, stemmer 

ovs.  

 Når er barnet stille?  Eks. når mor stresser eller er opptatt 

 Flergangsfødene kjenner ofte forskjell på barn nr. 1, 2, og 3. 

 Det nyfødte barnet kan se, høre og lukte 

 Blikk-kontakt og kjent stemme fremmer barnets utvikling. 

Eks. som å gjenkjenne og herme også emosjonell herming 

På fødeavdelingen. 

 Barnets evne til å søke mor utløser hormonet oksytocin hos mor. Oksytocin er 

kjærlighetshormonet.  

 Mors ømhet og varme gir respons på barnets behov. 

Samspillet er helt nødvendig for både omsorgsperson og barnet for å bygge opp en kjærlig relasjon.   

 

Nettbruk 

o Se punktet over om samspill 

o Vær pålogget barnet etter fødselen. Familie og venner kan vente litt med informasjon 

o Barnet er våkent rett etter fødselen, bruk tiden 

o Barnet gløtter opp under amming og et øyeblikks øyekontakt er viktig. 

o Barnet venter ikke til vi har tid i den første tiden. Nettaktiviteten kan vente litt. 
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4.4   Samspill / nettbruk 

 



 

 

 

 

 

Ettersamtale: 
Jordmor i Sandnes kommune har tilbud om ettersamtale for dem som har gått til kontroller her. Noen 

får også etterkontroll og prevensjonsveiledning. Noen kvinner henvises av helsesøster på grunn av 

traumatiske fødselsopplevelser. Jordmor tar imot disse kvinnene så langt det er mulig selv om de 

ikke har vært til jordmor i kommunen før. Disse samtalene bør starte så snart kvinnen orker for å 

motvirke mulig depresjon. 

 

Prevensjon: 

o Kvinner bør informeres om bruk av prevensjon post partum før barnet er født.  

o Viktig å vite hva slags prevensjon som kan brukes i ammeperioden. 

o Kvinnen kan starte sexlivet post partum så snart hun måtte ønske.  

o Tørrhet i skjeden vil oppleves av mange. Dette pga av hormonforandringer.  

Glidemiddel kjøpt på apotek kan benyttes. 

o Ammende kvinner skal ikke ha kombinasjons P- piller med østrogen og gestagen. 

Prevensjon for ammende kvinner kan være: 

 Kondom: Kan og bør brukes før seks uker post partum. Kondom bør brukes med 

sæddrepende krem.  

Ulempe: Allergi mot latex. 

 Pessar: Tilpasset størrelse av gynekolog. Brukes med sæddrepende krem.                                                                  

Ulempe: Allergisk mot latex. 

 P-piller uten østrogen: Påvirker slimet i skjeden, hindrer ikke eggløsning.                                                                                              

Forskjellige leverandører: Noen merker må tas ved samme tid hver dag (minipiller).                                                                            

Andre merker har 12 timers glemmefrist.  

 P-sprøyte: Kan brukes fra seks uker post partum.                                                                                                        

Ulemper: Blødningsforstyrrelser, benskjørhet ved langtidsbruk.  

 Implantat: Østrogenfri hormonstav med Gestagen som settes inn subcutant på innsiden av 

overarmen. Kan gjøres hos fastlege eller gynekolog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ulemper: Uregelmessige blødninger, nedsatt libido hos enkelte, humørsvingninger. 

 Hormonspiral:  

Beskytter like godt mot graviditet som sterilisering.  Beskyttelse 5 år.                                        

Bør ikke settes inn før 3 måneder post partum.                                                                                                            

Ulemper: Blødningsforstyrrelser, nedsatt libido, humørsvingninger. 

 Kopperspiral: Ingen hormoner.                                                                                                                                                                 

Satt rett på plass gir den god prevensjon i 3-5 år. Menstruasjon hver måned.                                                                           

Bør ikke brukes før 3 måneder etter fødsel .                                                                                                                           

Ulemper: Kan hos noen gi større menstruasjonsblødninger.  

 

Kilder: 

medisin.no, prevensjon.no, prevensjon.nett 
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4.5   Oppfølging av kvinnen etter fødsel, prevensjon 

 



 

 

 

 

 

Helsestasjon: 
Jordmor informerer om helsestasjonstilbudet før fødsel. Den gravide får informasjon om hvor hun 

skal henvende seg og om første ordinære kontakt, 7-10 dager etter fødsel. 

Hjemmebesøk: 
I Retningslinje for barselomsorgen, «Nytt liv og trygg barseltid for familien» fra 2014 legges det opp 

til at jordmor skal gå på hjemmebesøk til familien innen 48 timer etter hjemkomst for 

førstegangsfødende og der mor har ammeproblemer. Dette er det ikke kapasitet til pr i dag i Sandnes 

kommune og det er foreløpig lagt på is, grunnet manglende jordmor-ressurser i kommunen.  

Enkelte sårbare kvinner får tilbud om hjemmebesøk av jordmoren. Disse har gått til oppfølging hos 

oss i svangerskapet. Antallet er begrenset på grunn av liten kapasitet. 

Barselgrupper: 
Alle som har født har tilbud om å delta på barselgruppe på helsestasjonen, og jordmor er med på det 

første av to treff sammen med helsesøster og fysioterapeut. Det er utarbeidet en egen prosedyre for 

dette. 

Faglig innhold i jordmors del. 

Tilpasse temaene til deltagernes behov.  Åpen dialog og ikke «forelesning» der det er naturlig.  

Fokus på mors behov. 

 Fødsel opplevelsen  hvordan bearbeide, ettersamtale. Oppfordre mor og far til å snakke 

sammen om fødselsopplevelsen. 
 

 Mors fokus når hun ammer / gir barnet mat. Nettbruk. 
 

 Kost / kosttilskudd til mor i ammeperioden. Vit D og B- total. Calsium-mengde.  
 

 Barseltiden starten på barselavdelingene, varer i 42 dager. Ta vare på seg selv, ikke stille 

for store krav til seg selv. Gjøre noe DU har lyst til. Du blir kanskje en gladere mor etterpå 

hvis du har hatt barnevakt mellom to måltider. 
 

 Mor / Kvinne / Kjærest melkeprodusent, overgangen fra jobb og andre aktiviteter til å være 

hjemme med et lite barn. Var du klar for endringen? Krav til deg selv som kvinne og 

kjæreste. Senk kravene. Søk hjelp hvis du føler deg nedstemt, du er ikke alene. 
 

 Partner må forstå hvorfor jeg er sur eller lei meg uten at jeg sier det. 
 

 Seksuell aktivitet / behov for nærhet lyst og ikke lyst. Snakk om det hjemme for å unngå 

misforståelser. Tørr skjede når du ammer. 
 

 Etterkontroll Prevensjon / Ny graviditet 
 

 Trening, KNIPEØVELSER 
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4.6   Helsestasjonstilbudet, hjemmebesøk, barselgrupper 
 



 

 

 
 

 

4.7.1  Planlegging av fødsel 

Ved første konsultasjon må tidligere fødsler kartlegges for å avklare behovet for planlegging av 

kommende fødsel og eventuell ekstra oppfølging. Dersom det er behov for det, må utskrift av 

dokumentasjon fra tidligere fødsler bestilles ved aktuell fødeinstitusjon. Den gravide må selv skrive 

under på en slik forespørsel. 
 

Mange gravide opplever sitt andre svangerskap som mer slitsomt da de ikke kan hvile på 

ettermiddagene, men har barn som skal følges opp. Samtidig er de tryggere på selve graviditeten, 

forutsatt at det gikk rimelig greit første gangen. De som hadde et tøft svangerskap eller en tøff fødsel 

første gang kan ha behov for ekstra kontroller og samtaler hos oss, evt henvisning til psykiatrisk 

sykepleier ved behov for å klare å fungere bedre i hverdagen hjemme med barn. Vi oppmuntrer 

kvinnen til å være åpen på dette og bruke nettverket sitt for å få avlastning. Det er viktig å ikke gi 

barnet i magen skylda for problemene så ikke søsken oppfatter babyen som et negativt tilskudd på 

familietreet. Ved behov kartlegges kvinnen ved bruk av EPDS (se punkt 5.1) 

 

4.7.2   Søskensjalusi 

Følgende råd benyttes av jordmødrene på helsestasjonene: 

Det er positivt å forberede søsken på hva som kommer. Mor og far kan lese bøker, vise bilder og film 

fra da hun /han var små. Rollelek gir barnet mulighet til å formidle sine egne tanker om hva det er å 

bli storesøster/storebror. 

o Ettåringen kan ikke alltid forstå at behov må vente og at mamma/pappa er opptatt. Det kan bli 

skriking, kamp om puppen til mor, og de glemmer fort velmente råd og forklaringer. 

o Toåringen har mer språk og kan også forstå noe mer av det som blir sagt. De kan være 

hardhendt uten å mene det og mor/far må vise hvordan det skal gjøres, istedenfor å kjefte. 

o 3-5 åringen forstår mer og husker råd som blir gitt. De kan være med på svangerskapskontroll 

og høre fosterlyd sammen med mor. Unngå dårlig samvittighet for det de som foreldre ikke 

lenger rekker å gjøre sammen med søsken og forklar at en baby ikke kan klare seg selv. 

o  

Generelle råd for søsken, uansett alder, er å la de selv bestemme hvor mye oppmerksomhet hun/han 

vil gi den lille nye. Ta de med på lek og stell og lek alene med dem når muligheten byr seg. La 

hverdagen være så lik som mulig slik den var før, og la det være lov å gi uttrykk for såre følelser som 

sjalusi og savn. Ikke sammenlign søsken for mye, men prøv allikevel å ikke gjøre forskjell. 
 

Storfamilien kan være til stor hjelp her og gjøre stas på storesøster/storebror og bidra til å lege vonde 

følelser. For de som ikke har storfamilie, kan venner og gode naboer hjelpe til med dette hvis de får 

slippe til. 
 

Del ut informasjon om APP hvor man får tilgang til Libero hvor det er artikler om dette temaet. 
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4.7   Flergangsfødende  
 



 

 

 

 

 

 

Dichorionale tvillingsvangerskap 
 

Disse kvinnene får oppfølging av fødepoliklinikken. De har utarbeidet et skriv for når de ønsker at 

jordmor og fastlege skal ha sine kontroller.  

Primærhelsetjenesten er anbefalt å ha kontroll i uke 24, 26, 30, 34, 37 ved dichorionale 

tvillingsvangerskap. 

Noen av disse kontrollene kan fastlegen ha, ifølge skrivet, men det er viktig å ha god tid til å snakke 

om svangerskap, fødsel, amming av to, Tvillingforeldreforeningen, utstyr, permisjonsordninger, 

helsestasjonens tilbud mm, derfor er det anbefalt at de fleste av disse kontrollene er hos jordmor. 

Jordmor ønsker å nå disse tidlig for å snakke livsstil, forklare en del kjente forskjeller på enkelt, 

kontra tvillingsvangerskap, få i gang vitamininntak og dele ut informasjonsmateriell slik at de lett 

skal kunne finne frem i helsevesenet. 

Det er økt risiko for hypertensjon, pre-eklampsi, placentasvikt, prematur fødsel, mm og derfor 

behovet for god informasjon tidlig, slik at kvinnen tar raskt kontakt ved endring. 

Tvillingforeldreforeningen har utgitt brosjyre samt har et eget nettsted.» Tvillingforeldreforeningen, 

Stortorvet 10, 0155 Oslo» 

I Sandnes har Lise Sæther og Silje Serigstad opprettet en hjemmeside, «home.online.no/ leserigs og 

de driver Sandnes og omegn tvillingklubb sammen. Vi har laget et skriv/kopi av dette som vi deler 

ut. 

 «EQS» rutiner ved oppfølging av dichorionale tvillinger. 

 Tvillingforeldreforeningen 

  Sandnes og omegn Tvillingklubb 

       

Trillinger, firlinger og monoamnionale, monochorionale tvillinger  
 

Disse følges opp hver 2 uke på fødepoliklinikken.  

 Trillinger og firlinger er høyrisikosvangerskap og disse forløses ved sectio prematurt, 

tidspunkt avhenger av forløpet. 

 Monochorionale, amnionale tvillinger forløses i uke 32 ved sectio. Dichorionale tvillinger 

induseres primært i uke 38.  
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4.8   Flerlingesvangerskap 

 



 

 

 

 

 

Ved seteleie eller mistanke om seteleie skal kvinnen henvises til fødepoliklinikken. Kvinnen skal ha 

time etter uke 36. 

Utvendig vending anbefales ved: 
Seteleie etter svangerskapsuke 36. Vending bør være forsøkt før kvinnen settes opp til elektiv sectio.  
 

Vending er kontraindisert ved: 
Flerlinggraviditet, placenta previa, oligohydramnion, uterusanomali, deflektert nakke hos fosteret.   

Se EQS: 12512 Setefødsel / ytre vending 

   12515 Pelvimetri 
 

 

 

 

INFORMASJON OM OVERTIDSVURDERING PÅ SUS 
 

Alle gravide skal ha en overtidsvurdering på SUS den 7. dag etter ultralydtermin. Det blir da gjort en 

ultralyd, CTG-undersøkelse (måling av fosterlyd og evt. sammentrekninger), og en generell 

vurdering av mor og barnets tilstand. Det er jordmødrene som utfører denne undersøkelsen. 
 

Ut fra en samlet vurdering blir det bestemt hva som skal skje videre. Alle får en dato for 

igangsettelse av fødsel, men tidspunktet kan være forskjellig fra kvinne til kvinne. 

Ingen går lenger enn til den 11. dagen før de blir satt i gang. 
 

SLIK FÅR GRAVIDE TIME: 

GRAVIDE UTEN RISIKOFAKTORER (= GRØNN GRUPPE): 

Du kommer i grønn gruppe dersom du er frisk og ikke har hatt noen komplikasjoner. 

Ring fødepoliklinikken den 6. dagen etter ultralydtermin, altså dagen før undersøkelsen, for å få 

time til den 7. dagen. De har åpent kl. 08.00 – 15.00 
 

Fødepoliklinikken: Tlf: 51 51 81 70     Inngang nr. 6 
 

Dersom den 7. dagen faller på en søndag, ringer du fødeavdelingen den 6. dagen. Undersøkelsen blir 

foretatt på fødeavdelingen i helger og høytider. 
 

Fødeavdelingen: Tlf: 51 51 94 80          Hovedinngang, 1. etage 
 

Dersom den 7. dagen faller på en mandag, skal du ringe fødepoliklinikken mandag morgen kl 08.00. 

Du får da time der samme dag.  
 

GRAVIDE MED RISIKOFAKTORER (= RØD GRUPPE) : 

Risikofaktorer kan være kroniske sykdommer, høyt blodtrykk, tidligere komplikasjoner ved fødsel, 

tidligere keisersnitt, BMI over 30 eller stor vektøkning i svangerskapet, røyking, snusing, vekstavvik 

hos barnet.  
 

Har du en av disse faktorene skal du ringe fødeavdelingen den 6. dagen, og be om time til 

igangsetting neste dag.  

Du får mer informasjon om igangsettingen når du kommer til sykehuset. 

 

Helsestasjonstjenester Sandnes kommune, jordmortjenesten.      32 

4.9   Seteleie 
 

4.10   Overtid 



 

 

 

 

 

 

 

 

EPDS 

Jordmortjenesten har tidligere, i en forsøksperiode, brukt kartleggingsverktøyet EPDS (Edinburgh 

Postnatal Depression Scale) for å kartlegge de gravides psykiske helse. Alle fikk opplæring i bruk av 

dette via R-Bup i perioden 2009/2010. Hensikten var å oppdage de som hadde høy risiko for å 

utvikle depresjon i forbindelse med svangerskap og fødsel, og gi dem et tilbud om oppfølging.  

Etter forsøksperioden skal man bruke dette verktøyet målrettet mot de kvinnene som gir utrykk for 

psykiske problemer eller utfordringer, eller der jordmor oppfatter at det kan være fare for 

depresjonsutvikling.  

Dersom den gravide scorer mellom 10 og 12 poeng på EPDS-skjemaet, tilbys videre oppfølging. 

Tiltakskjeden er som følger: 

 Jordmor-samtaler, inntil 3 ganger 

 Mestringsenheten, ved psykiatrisk sykepleier. Inntil 3 ganger uten inntaksmøte. 

 Familievernkontoret 

 Beredskapsenheten, Varatun psykiatriske senter 

 Fastlege 

 DPS, henvises av fastlege 

 Psykiatrisk poliklinikk, henvises av fastlege 

 Fødepoliklinikken 

Dersom problemene er knyttet til angst for fødsel eller andre fødselsrelaterte ting, kan 

jordmor henvise dit.. 

Både kartlegging og oppfølgingssamtaler dokumenteres i kvinnens journal. 

 

Revidert mars 2015 

 

 

33 

5  Rutiner ved spesielle behov / spørsmål om 

         komplikasjoner                      

5.1 Kartlegging av eventuell depresjon, bruk av EPDS  



 

 

 

 

Alvorlig fødselsangst 

Kvinner med alvorlig fødselsangst henvises til fødepoliklinikken tidlig i svangerskapet for å ha god 

tid til å få informasjon og bearbeide tanker og følelser. 

Dersom alvorlighetsgraden er mindre eller jordmor er i tvil om hva som ligger til grunn for angsten, 

kan det være lurt å bruke litt tid på kartlegging. Disse kvinnene har behov for samtaler utover de 

ordinære konsultasjonene.  

Mindre alvorlig fødselsangst 

o Jordmor informerer om hva som er normalt, vanlig 

o Jordmor lytter, informerer om muligheter og kvinnen og jordmor kommer fram til et opplegg 

som høres fornuftig ut. Jordmor skriftliggjør resultatet og sender dette til fødepoliklinikken 

for godkjenning. Dersom opplegget godkjennes av lege så legges dette i journalen som NB-

notat 

o Dersom det ikke godkjennes må kvinnen henvises til fødepoliklinikken 

Det skal utarbeides skriftlig rutine for dette på Kvinneklinikken. 

Tilbudet ved fødepoliklinikken: EQS 12629 Fødselsangst. 

 

Revidert januar 2016 
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5.2   Fødselsforberedelse ved spesielle behov 



 

 

 

 

Ikke-insulinkrevende diabetes mellitus 

Glucosuri 

o Ved hver svangerskapskontroll undersøkes på glucosuri. Ved positivt utslag gjøres 

glukosebelastning. 

Persisterende glucosuri 

o Kvinnen bør oppfordres til å unngå større sukkerinntak kvelden før kontroll. 

o Ved normal glukosebelastningstest og gjentatt glukosuri, tas fastende blodsukker månedlig. 

Dersom fastende blodsukker >4,5mmol/l, tas ny glukosebelastning. 

Risikogruppe 

En anbefaler også peroral glukosebelastning ved 28.- 30. svangerskapsuke 

hos følgende gravide: 

Risikogruppe 1: 

 Alder >35 år 

 Diabetes hos førstegrads slektning. 

 Tidligere svangerskapsdiabetes. 

 Overvekt/Fedme , BMI >27/ Vektøkning 20 kilo eller mer i svangerskapet. 

 Tidligere uforklart perinatal død. 

 Innvandrere fra indisk subkontinent og Nord-Afrika + andre land etter vurdering. 

Risikogruppe 2: 

 Påvist glukosuri. 

Risikogruppe 3: 

 Utvikling av polyhydramnion/rask fostertilvekst. 

 Tidligere stort barn>4,5 kilo. 

 Tilfeldig påvist fast.bl.s 6,1-7,0. 

Glucosebelastning: 

Risikogruppe 1 à så tidlig så mulig + gjenta i uke 28-30. 

Risikogruppe 2 à Se ovenfor under persisterende glucosuri. 

Risikogruppe 3 à belastningstest etter vurdering. 

NB! Enkel glukosebelastning er tilstrekkelig: Utføres hos fastlege. Venøst fullblod (ikke 

kapillærprøve). 

Ved fastende blodsukker >7 trengs ikke glukosebelastning, for da har pasienten pr definisjon 

diabetes.  
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5.3   Svangerskapsdiabetes 

 



 

 

2- timersverdi etter glucosebelastning: 

o <7,8: Ingen tiltak. Ny belastning vurderes ved ny glucosuri (se ovenfor: Unntak ved 

persisterende glucosuri) 

o 7,8-9: (= svangerskapsdiabetes). Kostråd. Alltid kontroll av glucosebelastning etter max 4 

uker. Evt henvisning til poliklinikk for gravide diabetikere. Målrettet målinger. 

o >9: Alltid henv. til diabetespoliklinikken.  

Videre oppfølging 

Kostregulert svangerskapsdiabetes: Svangerskapskontroller hos fastlege/jordmor, kontroll med 

føtometri på diabetespoliklinikken i uke 37-38. Vurdere induksjon etter vanlige retningslinjer som 

ved stort barn. Vekstavvik- intrauterint 

Insulinkrevende svangerskapsdiabetes behandles som type 1-diabetes fra obstetrisk side.  

Fødselen 

Det er ofte aktuelt å indusere fødsel til termin - avhengig av   alvorlighetsgrad 

av glukoseintoleranse og om fosteret har utviklet makrosomi. 

Barnet skal følges med blodsukkermåling etter fødsel pga fare for hypoglykemi. 

Etter forløsning kan pasienten som oftest gå tilbake til vanlig sunt kosthold. Hun må få utført 

glukosebelastning hos sin fastlege 3-6 mnd. etter fødselen. Hun må informeres om at hun har økt 

sjanse for å utvikle diabetes senere i livet.  

 

Insulinkrevende diabetes mellitus  

Diabetesreguleringen bør være god før kvinnen blir gravid, for å redusere fare for misdannelser hos 

fosteret. 

 God metabolsk kontroll: HbA1c < 7,0 før svangerskapet.  HbA1c < 6,5 i 1. Trimester. 

Alle gravide diabetikere går til kontroll ved diabetespoliklinikken, hvor oppfølging gjøres av 

endokrinolog og gynekolog. 

Kontroller 

 Første kontroll så tidlig som mulig hos endokrinolog 

 Videre kontroll i henhold til Diabetes - kontrollskjema for gravide som bruker insulin 

    Hyppigere kontroller ved komplikasjoner 

 BT, urin og vekt kontrolleres hver gang 

 Ultralyd: 

- Fosterets vekst må kontrolleres nøye. OBS: Utvikling av makrosomi og polyhydramnion. 

UL i henhold til Kontrollskjema, enten hos ultralydjordmor el. gynekolog 

- Første UL i uke 8 for å konstatere vitalt foster. UL-undersøkelse i uke 12, utvidet med 

NT-måling m.t.p hjertemisdannelse hos de med HbA1c>8 på konsepsjonstidspunktet 

- Doppler av arteria umbilicalis og CTG etter behov fra uke 32 

 Pasientens egne blodsukkermålinger og insulindosering vurderes av endokrinolog 

 HbA1c måles en gang i mnd.( bør være <6,5 % i første trimester, deretter <6,0 i 2.og 3. 

trimester) 

 Pasienten undersøkes av øyelege en gang pr. trimester 
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https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=12584
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=18994


 

 

Fødsel 

o Fødsel induseres i ukompliserte tilfeller til termin. Dersom fosterets vekt ser ut til å bli >4,25 

kg til termin bør fødselen induseres i uke 38. 

o Når kvinnen er i fødsel, må en passe på at hun ikke får føling. Pas. selv eller jordmor måler 

blodsukkeret 1 gang i timen. Verdien skal ligge på 5-8. Ved sectio er det aktuelt med 

glukose/insulindrypp: Glukose/insulindrypp 

o Oppfølging av barnet etter fødsel: Observeres nøye pga. fare for hypoglykemi. Skal følges 

med blodsukkermålinger: Hypoglykemi nyfødte/prøvetaking/ernæring/Føde Barsel 

Overflytting nyfødte føde/barsel og 3D (nyfødtintensiv) 

 

Etter fødselen 

Etter forløsning vil insulinbehovet reduseres. For mange vil ”pregravid insulindose” være passende. 

Ved amming vil insulinbehovet falle ytterligere. Jordmor på barsel ringer sekretær på 3A når kvinnen 

er forløst slik at endokrinolog informeres. Hun gis time til etterkontroll på endo-pol. 6-ukerskontroll 

hos egen lege. 
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https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=12615
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=12573
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=12574


 

 

 

 

 

Overvekt i svangerskap 

Kostveiledning og god vektkontroll i svangerskapet har vist seg å redusere risiko for særlig 

svangerskapsdiabetes, svangerskapshypertensjon og skulderdystoci. 

 Body Mass Index (BMI) (kg/m2) 

 18,5 - 24,9 = normal kroppsvekt 

 25 - 29,9    = overvektig 

 30 - 34,9    = adipøs, fedme kl I 

 35 - 39,9    = adipøs, fedme klasse II 

 >40            = adipøs, fedme klasse III (ekstrem fedme/sykelig    

overvekt 

Med BMI menes i dette kapittelet BMI enten rett før svangerskapet eller i 1. trimester. 

OBS: For adipøse (utgangs-BMI > 30) som legger på seg mer enn 9-10 kg bør disse følges 

opp/håndteres som om deres utgangs-BMI var over 35. 

Anbefalt vektøkning i svangerskapet 

BMI   Vektøkning   Snitt per uke 

<18.5   12,5–18 kg   ca. 0,5 kg 

18,5 og 25   11,5–16 kg   ca. 0,4 kg 

25,0–30   7–11,5 kg   ca. 0,3 kg 

>30   5–9 kg   ca. 0,2 kg 

Oppfølgning i svangerskap 
Behov for oppfølgning er avhengig av både alder, BMI og evt. komorbiditet (andre helseplager). 

 Komorbiditet 
 Diabetes/nedsatt glukoseintoleranse  

 Hypertensjon 

 Trombotiske sykdommer 

 Autoimmune sykdommer (SLE, vaskulitter, nefropati) 

 Maternell hjertesykdom 

 Maternell lungesykdom 

 Fedmeopererte (bariatrisk kirurgi)-se eget avsnitt nederst 

 Andre tilstander som kan gi økt risiko for svangerskaps- og fødselskomplikasjoner i 

kombinasjonen med fedme 

Kvinner med BMI <35 
-      Følges i primærhelsetjenesten. Henvises fødepol ved behov. 

-      Glucosebelastning så tidlig som mulig i svangerskapet. Gjentas som hovedregel i sv.sk. uke 

28-30 dersom negativ første gang.  
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5.4   Oppfølging ved overvekt / fedme / 

       fedmekirurgi 



 

 

Kvinner med BMI >35 uten relevant komorbiditet 
-      Glucosebelastning så tidlig som mulig i svangerskapet. Gjentas som hovedregel i sv.sk. uke 

28-30 dersom negativ første gang 

-      Henvises til fødepoliklinikken i uke 32-34 for vekstkontroll og planlegging av fødsel 

-      I tillegg anbefales vekstkontroll uke 36-38. Dette kan evt. gjøres hos spesialist/UL-jm utenfor 

sykehus  

 
Kvinner med BMI >35 med relevant komorbiditet 

-      Glucosebelastning så tidlig som mulig i svangerskapet. Gjentas som hovedregel i sv.sk. uke 

28-30 dersom negativ første gang 

-      Aktuelle komorbiditet vil avgjøre grad av oppfølging ved spesialist/fødepoliklinikk (se egne 

prosedyrer for de aktuelle tilstander) 

-      Som minimum skal hun henvises til fødepoliklinikken i uke 32-34 for planlegging av fødsel, 

samt vekstkontroll ved fødepoliklinikken uke 36-38 

- Økt risiko for trombose. Alle med BMI >40 foreslås gitt tromboseprofylakse uansett 

forløsningsmåte 

-      Rask mobilisering og støttestrømper anbefales 

  

Fedmekirurgi (Bariatrisk kirurgi) 

-      Ca. 90 % er operert med gastric bypassmetoden. 

-      Evt. glucosebelastning gjøres med vanlig måltid. På grunn aav «dumping-syndrom» gis ikke 

sukkerløsning. 

-      Vekt bør være stabil før graviditet. 

Anbefal å avvente svangerskap i minimum ett år etter et ukomplisert inngrep og postoperativt 

forløp. 

-      Fertiliteten øker etter en slankeoperasjon. Nedsatt effekt av p-piller. 

-      Økt forekomst av mangel på vitamin og næringselementer (særlig B12, folat og D-vitamin, 

samt jern)  

-      Ved akutte abdominalsmerter hos fedmeopererte er intern herniering med fare for 

tarmischemi en mulig differensialdiagnose 

-      Gjennomgått fedmeoperasjon er i seg selv ikke indikasjon for keisersnitt 

 

EQS 29772 (2015)  
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Hypertensjon / preeclampsi  
 

Definisjoner: 

 

Kronisk hypertensjon: Kjent hypertensjon før svangerskapet eller BT≥140/90 mmHg før 

20.uke. 

Svangerskapshypertensjon: BT ≥ 140/90 uten proteinuri etter 20. uke.   

Preeklampsi: BT ≥ 140/90 etter 20. uke og proteinuri. BT målt minst 2 ganger med 4-6 

timers intervall. 

Alvorlig preeklampsi: Preeklampsi og ett eller flere av følgende: 

BT ≥ 160/110. 

Proteinuri ≥ 3 g/døgn. 

Uttalte subjektive symptomer. 

 

Vurdering:  

Kvinner med lett proteinuri (spor eller 1+), BT <155/100, normal klinisk undersøkelse, 

kvinnen kan vurderes igjen etter 2-3 dager. Ved vedvarende høyt BT henvisning til 

fødepoliklinikken. Ved bedring av BT følges den gravide 1 til 2 ganger pr uke for å følge 

utviklingen. 

 

  Symptomer: 

1. Uvelhet 

2. Raskt økende ødemer 

3. Hodepine, typisk symmetrisk pannehodepine med moderat intensitet 

4. Cerebrale symptomer:  

a. Synsforstyrrelser 

b. Irritabilitet 

c. Hyperrefleksi 

5. Tungpust med trykk for brystet 

6. Epigastriesmerter 

7. Kvalme og oppkast 

Uforutsigbar tilstand, kan forverres på kort tid. Ofte kombinert med placentasvikt og 

veksthemmet foster. 

  Tiltak: 

 

Innleggelse ved: 

1. Diastolisk BT > 100 

2. Proteinuri 2+ 

3. Subjektive symptomer 

4. Rask utvikling 

Hypertensive svangerskapskomplikasjoner, EQS 12585 (2015)           
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5.5   Henvisningsgrunnlag ved spørsmål        

        om hypertensjon / pre-eklampsi 



 

 

 

 

 

OPPFØLGING AV OG TVERRFAGLIG SAMARBEID RUNDT GRAVIDE 

RUSAVHENGIGE OG SMÅ BARN AV FORELDRE MED RUSAVHENGIGHET  

Utførelse: 

To jordmødre ved Vågen helsestasjon har fått et særlig ansvar for å følge opp gravide rusavhengige.  

To helsesøstre ved Vågen helsestasjon har fått et særlig ansvar for å følge opp små barn (0 – 6 år) av 

foreldre som er rusavhengige. 

Det er et ønske om at samme helsestasjons lege følger opp disse barna.  

MI brukes som samtalemetode i konsultasjonene med gravid/ mor. 

Avtaler den gravide eller mor har hos jordmor eller helsesøster samkjøres så langt som mulig med 

andre avtaler hos for eksempel rusvern og barnevern 

Jordmors oppgaver: 

 Tilby den gravide regelmessige avtaler i samarbeid med kvinnens familie, Mestringsenheten 

– seksjon rus, fastlege, helsesøster, Nav og sykehus.  

 Den gravide må skrive under på samtykkeskjema på alt samarbeid mellom de ulike 

yrkesgruppene.  

 Gjennomføre hyppigere svangerskapskontroller enn det vanlige programmet, samtidig som 

man følger normalprogrammet i forhold til tema, inkludert kartlegging ved hjelp av TWEAK. 

 Oppfølging av den gravide skal følge Nasjonal retningslinje for gravide i Legemiddelassistert 

rehabilitering( LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder. IS – 1876. Les 

spesielt kp.6 Svangerskapet 

 Ta opp tema rusmiddelbruk jevnlig, motivere til rusfrihet ved å visualisere barnets 

utviklingsfase. Informasjon om skadevirkninger av rusmiddelbruk. 

 Lydhør for kvinnenes bekymring angående hennes rusbruk/-misbruk tidligere i 

svangerskapet. 

 Hjelpe kvinnen å bli mentalt og følelsesmessig gravid 

 Rustesting etter avtale med Mestringsenheten- seksjon rus og den gravide 

 Informere kvinnen om plikten vi har til å sende bekymringsmelding til seksjon rus ved 

bekymring om fortsatt rusbruk i svangerskapet. 

 Informasjon til Kvinneklinikken. 

 Informasjon til den gravide at ved abstinens blir barnet flyttet til nyfødtavdelingen mens mor 

blir liggende på barsel 

 Helsesøster blir informert om den gravide, og inviteres inn i arbeidet når den gravide er i uke 

28 – 34. 

 Jordmor avtaler møte mellom gravid og helsesøster slik at disse har mulighet til å bli kjent og 

knytte kontakt før fødsel.  

 Hvis mor takker ja, arrangeres informasjonsmøte mellom mor, far, evt. jordmor og 

helsesøster 

 Informere rusvernkonsulent hvilken helsesøster som skal kalles inn på ansvarsmøte før fødsel 
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 5.6   Rus / tidligere rus oppfølgingsrutiner 

 



 

 

 Helsesøster inviteres med på samarbeidsmøte før fødselen 

 Informere Bydekkende tjenester ved sekretær om at et rusbarn er ventet slik at fødselsmelding 

kommer til riktig helsestasjon. 

 Tilby konsultasjon med mor etter fødsel 

 Delta i ansvarsgruppe en gang etter fødsel 

 

Vedlegg 13: RUS-opplysningsskjema til 1. linjetjenesten 

Vedlegg 14: RUS-informasjon til 1. linjetjenesten  

 

 

 

 

 

 

Asylsøkere 

Gravide asylsøkere går til svangerskapsomsorg hos fastlege og jordmor som arbeider ved 

helsestasjonen for asylsøkere. I tillegg til ordinær svangerskapsomsorg er det behov for stor grad av 

individuell tilpasning. 

Flyktninger 

Flyktningene har opphold og personnummer. De gravide går til ordinær svangerskapsomsorg hos 

fastlege og/eller jordmor. Husk evt. MRSA. Tilpasset informasjon og oppfølging ut fra dagens 

situasjon, men også ut fra hva de tidligere har opplevd. Bruk eventuelt tolk. 

Familiegjenforening  

Noen av kvinnene som kommer er allerede gravide eller blir det raskt etter ankomst. Disse har ofte 

ikke personnummer og får da heller ikke fastlege. Jordmor kan da rekvirere aktuelle blodprøver, 

avklare Tb-status der det er aktuelt. Avklare om MRSA er aktuelt og evt. ta prøvene. Henvise til 

rutineultralyd hvis det er aktuelt. Tilby svangerskapsomsorg resten av svangerskapet. Bruk eventuelt 

tolk. 
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5.7   Asylsøkere, flyktninger, familiegjenforening      

         rutiner og tilbud 

 



 

 

Vedlegg  3 

 

Meny - Agenda 
 

Kosthold 

Vold 

Alkohol 

Medika-

menter 

Folat 
 

Snus 

Røyk 
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Vedlegg: 13  
Kvinneklinikken 
Rus- opplysning skjema, fra 1.linjetjenesten 
 

OPPLYSNINGER TIL KVINNEKLINIKKEN ANG. GRAVIDE MED TIDLIGERE RUSMISBRUK ELLER 
SYNKENDE PRØVEVERDIER SOM FOR OPPFØLGING I KOMMUNEN 
 

Til: FØDEPOLIKLINIKKEN ved avdelingsleder / ass.avdelingsleder, 
       Postboks 8100, 4068 Stavanger 
 

Fra: ______________________________                                 Dato: 
        Fastlege 
         
        ______________________________ 
        Jordmor 
 

Skjema sendes i uke 17-19 og ved nye/endrede opplysninger sammen med kopi av 
svangerskapsjournal. Ved første gangs innsending sendes også kopi av blodprøvesvar og 
ultralydskjema hvis ultralyd ikke er utført ved fødepoliklinikken. 
 

Navn:        ____________________________________ 

Adresse:   ____________________________________ 

Personnr.:__________________________          Ultralydtermin:_____________________ 

Tidligere innlagt:…………………………………………………………………………………………………………………… 

Anamnese:…………………………………………………………………………………………………………………………….  

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

Røyk: Før sv.sk.     Nei    Ja    Antall pr dag               
 

           I sv.sk.        Nei                Ja     Antall pr dag       
 

Snus:   Før sv.sk.      Nei       Ja                 Mengde pr dag   
       

I sv.sk.        Nei     Ja       Mengde pr dag 
 

Rusbruk før svangerskapet:   Nei             Ja   Ukjent       
 

Hvis ja, hvilke rusmidler:………………………………………………………………………………………………………. 
 

Rusbruk i svangerskapet:         Nei           Ja            Ukjent      
 

Hvis ja, hvilke rusmidler:………………………………………………………………………………………………………. 
 

Levert urinprøver i svangerskapet:        
 

Alltid   Noen ganger  Uteblitt……….ganger 
 

Prøveresultat:……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
Kommentarer:………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Ombestilt avtaler:…………..antall ganger 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

   

   

  

 

 



 

 

Møtt til svangerskapskontroll: 
 

         Ja, alltid  Ja, noen ganger                Ukjent           
 

 Ikke møtt……..ganger     Ombestilt……..ganger 
 

Kommentar:…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 

Etablert tverrfaglig samarbeid (ansvarsgruppe): 
 

          Ja                         Nei    
 

Deltagere i tverrfaglig samarbeid (ansvarsgruppe) 
 

Rusvernkonsulent:………………………………………………………Telefon:……………………………….. 
 

Fastlege:………….…………………………………………………………Telefon:……………………………….. 
 

Jordmor:………………………………………….…………………………Telefon:……………………………….. 
 

Helsesøster:…….………………………………………………….………Telefon:……………………………….. 
 

Barneverntjenesten:……………………………………………………Telefon:………………………………. 
 

Andre:……………….…………………………………………………………Telefon:………………………………… 
 

Oppfølgingsplan er sendt fødepoliklinikken:      Ja        Nei 
Hvis nei: Planlagt oppfølging av mor og barn etter utskriving:………………………………………………… 

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

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

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

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

Ved utreise ring:………………………………………………………………………………. 
 

Skjemaet er utfylt av:………………………………………………………………………… 
 
 

Jeg er kjent med innholdet i dette skjemaet og samtykker i at det sendes til 
kvinneklinikken ved Stavanger universitetssykehus. 
 
Sted, dato             Underskrift 
 
………………………………................     …………………………………………………………… 
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RUS – tidligere rusbruk 
 

Gravide som går til oppfølging hos jordmor i kommunehelsetjenesten /  fastlege og som 

har reine prøver eller synkende verdier i starten av svangerskapet. 
 

Det anbefales at de får samme antall ultralydundersøkelser som kvinner i LAR. Dersom det er 

mulig anbefales det at ultralydundersøkelsene foretas ved fødepoliklinikken på SUS, første 

ultralyd i uke 12. Henvisningen må tilkjennegi at det er tidligere rus og sendes til 

avdelingsjordmor / assisterende avdelingsjordmor ved fødepoliklinikken. 
 

Opplysningsflyt 

Det skal sendes inn «RUS-opplysning skjema» fra jordmor/fastlege sammen med kopi av 

svangerskapsjournal, blodprøvesvar og ultralydskjema (dersom ultralydundersøkelsen ikke er 

tatt ved fødepoliklinikken) etter ultralyd i uke 18.-20. Opplysningene sendes til 

avdelingsjordmor / assisterende avdelingsjordmor ved fødepoliklinikken. 

Ved endring sendes «RUS-opplysning skjema», kopi av svangerskapsjournal og evt. annen 

relevant informasjon inn på nytt. 
 

Når opplysninger sendes inn blir nødvendig informasjon formidlet til aktuelle personer / 

avdelinger ved SUS (sosionom ved kvinne-barnedivisjon, avdelingsledelsen ved 

fødeavdelingen, barselavdelingen og evt. nyfødtintensiv). 
  

Anbefalt oppfølging ved fødepoliklinikken 

Ultralyd i uke 12, uke 18, uke 28 og uke 32 

Organiserer omvisning og orientering om rutiner ved aktuelle avdelinger 

Innskriving  

Vurderer utvidet kontroll ved fødepoliklinikken 
 

Oppfølging etter fødsel 

Oppfølgingsplan sendes fødepoliklinikken så snart den foreligger og senest i  

uke 34-36. Se side 2 på skjema «RUS-opplysning skjema». 
 

Barsel 

Mor og barn skal ligge på barsel 7G, dersom ikke annet er avtalt i svangerskapet. 

Ved fare for / usikkerhet om mulig abstinensutvikling overflyttes barnet til nyfødtintensiv 

innen 2 timer etter fødsel og kvinnen legges på barsel 7G. 
 

Utskriving 

Informasjonsflyt ut fra oppfølgingsplan, ansvar for planen er oppfølger i 

svangerskapsomsorgen. 

Helsestasjonen kontaktes alltid pr. telefon ved utreise. 

Kvinneklinikkens sosionom gir informasjon tilbake til kommunen der dette er aktuelt. 
 

For oppdaterte rutiner ved kvinneklinikken, se kvinneklinikkens rutiner i EQS under 

RUS. 
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