
 

 

SVANGERSKAPSKONTROLLPROGRAM 
Programmet er ment som en oversikt for kvinnen, og for jordmor / lege. Skjemaet skal følge helsekortet, og kan 

brukes av jordmor og lege både til å føre timer på, og til å formidle meldinger mellom disse.  

 

Jordmor Kari Kjellaug Voster har kontortid på Jørpeland helsestasjon.  

Tlf. nummer: Jørpeland helsestasjon 51 74 21 80, mobil 404 27 512  

 

LEGE:  ____________________________, tlf. ______________ 

 

 

 

 

SVANGER

SKAPS- 

UKE (ca) 

Undersøkelse 

hos 

PRØVER / HENVISNINGER/ TILTAK  Beskjed mellom 

jordmor /lege 

12-13 Lege Helsekort for gravide utfylles. Folsyre! 

Levevaner/Røyking/ alkohol.  

Vekt/BT/ Blodprøver ( TPHA, HIV, Hb og evt andre 

ifht problemstilling)Evt hepatitt 

Veiledning om kontrollprogrammet. Utdeling av 

informasjonspakke.  

Undersøkelse for å bedømme svangerskapets lengde. 

Best. ultralyd 

 

15-16 Jordmor Møte med jordmor både for å bli kjent, og for å snakke 

om det kvinnen opplever som viktig å ta opp tidlig. 

Utgangspunkt for samtalene kan gjerne være 

informasjon fra legen i første kontakt.  

 

18-22 Fødepoliklinikken 

ULTRALYD 

 

Henvisningen sender legen ved første kontakt, og 

kvinnen vil motta time direkte fra sykehuset.  

”Ultralyd skjemaet” legges inn i plastlommen med 

helsekortet 

 

24 Lege 

 

SF-høyde / BT/ Veiing / Urin  De kvinnene det er 

aktuelt for, må innom 

legekontoret for 

antistoffprøve. 

28 Jordmor SF-høyde / BT/ Veiing / Urin  /Hb 

Kjent liv? Lytte etter fosterhjertelyd. 

Amming/bok/fødselsbrev. 

Dersom prøve i uke 24 

viser resus positivt 

barn, fås anti-D på 

SUS 

32 Lege SF-høyde / BT/ Veiing / Urin  

Kjent liv? Sjekke fosterlyd. Rier. Vannavg. 

Spørsmål om amming? Å bli foreldre. 

. 

36 Jordmor 

4 uker før TUL 

journ.oppt. SUS 

SF-høyde / BT/ Veiing / Urin 

Kontroll av leie. Hvis mistanke om seteleie, henvise til 

ultralyd og vurdering av utvendig vending. Info 

fødsel/barseltid  

 

38 Lege SF-høyde / BT/ Veiing / Urin 

Kjent liv? Sjekke fosterlyd.  Kontroll av leie. 

Prevensjon etter nedkomst.  

 

39-40 Jordmor SF-høyde / BT/ Veiing / Urin 

Kjent liv? Sjekke fosterlyd. Kontroll leie. Amming.  

 

41 Jordmor SF-høyde / BT/ Veiing / Urin 

Kjent liv? Sjekke fosterlyd. Henvise til 

overtidsvurdering  

 


