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Svangerskapsomsorgen 
 
 

Jordmødrene i Rælingen finner du på Fjerdingby helsestasjon. Jordmortjenesten 
har tilbud om oppfølging i svangerskapet og etter fødsel i form av enkelt og/eller 
gruppekonsultasjoner. Friske gravide kan velge hvem de vil gå til kontroll hos i 
svangerskapet. Det er ditt behov som styrer hvem du går til. Videre samarbeider 
jordmor med helsesykepleier om din nybakte familie etter fødsel. 
 

Ta med helsekort for gravide, blodprøveresultater og urinprøve til alle 
kontroller. 

 

Uke  Jordmor/lege     Dato/ klokke 

6-8  Jordmor   ____________   Livsstilssamtale/søke fødeplass 

12-16  Lege      ____________   Blodprøver 

18-21  Sykehus     ____________   Ultralyd  

24  Lege      ____________   Eventuelt Foster Rh/ 

             Glucosebelastning 24-28 

28  Jordmor     ____________   Kvinnen alene/amming 

32  Lege      ____________ 

34  Ammekurs     ____________   

36  Jordmor     ____________   Fødsel 

38  Lege      ____________    

40  Jordmor     ____________   Fødsel/videre plan 

 

Terminkontroll på sykehuset 4 og 7-10 dager etter termin. 

 

Barselbesøk av jordmor 1-3. dager etter hjemkomst fra sykehus. 

 

Etterkontroll med prevensjonsveiledning/tilbud om prevensjon og celleprøve for 
den nybakte mor 6-12 uker etter fødsel.  



Dette vil jordmor snakke om 
 

• Livsstil, kosthold, trening, røyking og alkohol. 

• Livssituasjon, familie og nettverk. 

• Arbeidssituasjon i forhold til graviditet. 

• Din helsetilstand, arvelige sykdommer i familien og eventuelt kroniske 

sykdommer. 

• Tidligere svangerskap, fødsler og amming. Brystplastikk. 

• Vanlige plager og endringer som skjer i forbindelse med svangerskap. 

• Ulike fødetilbud der du bor. 

• Å bli foreldre. 

• Fødselen, amming og forberedelser til barseltid. 

• Ammekurs etter uke 32. 

• Partners rolle under fødselen. 

• Barselbesøk av jordmor.                                                     

• Hjemmebesøk av helsesykepleier. 

• Helsestasjonstilbudet. 

• Taushetsplikt, avvergeplikt og opplysningsplikt. 

 

 
Jordmor tar også opp temaer som kan være vanskelige 
 

• Tristhet utover det som er vanlig i svangerskapet. 

• Psykiske plager eller depresjoner og tidligere historie. 

• Spiseforstyrrelser. 

• Bekymringer, redsel for å føde eller sykehusskrekk.  

• Vold, fysisk og psykisk trakassering og (seksuelle) overgrep.  

 

Vi snakker med alle om disse temaene fordi det kan ha betydning for ditt 

svangerskap, din barseltid og det å bli mor.  

  



Jordmortjenesten 
 

Fjerdingby helsestasjon     Telefon: 63 83 52 60 
Telefontid kl 08.30-11.00 og 13.00-15.00.  
 

o Jordmor, Heidi Iren Sandnes  Telefon: 48 16 76 13 
Mandag, tirsdag og torsdag i lik uke. 
Mandag, onsdag og fredag i ulik uke. 
 

o Jordmor, Cecilia Lindgaard   Telefon: 98 90 55 78 
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. 
 

o Jordmor, Farzane Majoubipour Telefon: 94 01 29 68    
Mandag, onsdag, torsdag, fredag i ulik uke.  
 

 
Jordmors telefon er kun betjent i arbeidstiden. 

 
Det er anbefalt at du bestiller time så fort du har fått positiv graviditetstest og vi 
tilbyr time innen uke etter du tar kontakt. Første time hos jordmor bestiller du ved 
å ringe sekretær på helsestasjonen. Jordmor vil så ringe deg tilbake eller sende 
time på sms. Vennligst ikke bruk kommunens mail for timebestilling da dette 
forsinker din mulighet til å få rask time hos oss.  
 
Har du spørsmål underveis i svangerskapet snakker vi gjerne med deg på 
telefon. Vi har ikke mulighet til å svare på mail og kan ikke gi helseopplysninger 
på sms.  
 
Etter fødsel ønsker vi at du sender en sms til jordmoren din slik at vi kan 
begynne å planlegge barselbesøket!  
 
Husk å ringe helsestasjonen ved hjemreise så ringer jordmor deg opp igjen 
for å avtale tid for barselbesøk.  
 
Velkommen til jordmor i Rælingen! 
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