
SVANGERSKAPS-
OMSORG



Svangerskapsomsorgen i Bergen kommune blir utført av jordmødre på 
helsestasjoner i bydelene og fastleger på legekontor. Friske gravide skal 
kunne velge om de vil gå til jordmor, fastlege eller en kombinasjon av disse. 
Tjenesten er gratis, uansett hvem du velger å få oppfølging fra.

Jordmødre og fastleger samarbeider med hverandre og med andre 
kommunale tjenester.

Partner er velkommen til å være med på konsultasjoner, men det kan også 
være greit å ha 1-2 konsultasjoner alene.

HELSEKONTROLLER
Tilbud om standardprogram gis friske gravide med lav risiko. Det anbefales 
at du har en konsultasjon  hos fastlegen tidlig i svangerskapet, gjerne mellom 
uke 8 og 12. Første konsultasjon hos jordmor er vanlig å ha i uke 12-16. Ta 
kontakt med helsestasjonen i din bydel så tidlig som mulig. 

Standardprogrammet for øvrig er konsultasjoner i uke 24, 28, 32, 36, 
38 og 40, hos jordmor eller lege. Dessuten tilbys ultralyd i uke 18 ved 
spesialisthelsetjenesten.

Gravide med høyere risiko i svangerskapet vil få utvidet tilbud etter behov.

HVILKEN 
HJELP FÅR 

DU?



TEMAER SOM ER VANLIGE Å TA OPP / GI VEILEDNING I
• fysiske og psykiske forandringer i svangerskapet
• livsstil
• livssituasjon
• foreldrerollen
• tilknytning til barnet
• fødsel, barseltid, amming
• rettigheter / stønader
• prevensjon
I tillegg undersøker vi blodtrykk, urin og vekt.  Vi måler magen, og lytter 
på fosterlyden.

Kurs 
Det arrangeres gratis fødsels- og ammeforberedende kurs  på 
helsestasjonene ved jordmor.

Målgruppen er alle førstegangsfødende, med partner. Tilbudet gis også til 
de som har valgt å ha sine kontroller hos fastlegen, så langt det er ledig 
kapasitet.

Flergangsfødende og de med særskilte behov, får individuell informasjon om 
fødsel og amming.
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Brosjyren er utarbeidet av Etat for barn og familie og Seksjon informasjon 
i november 2012.  Revidert i november 2015.

MER INFORMASJON

Om svangerskapsomsorgen i Bergen
https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/helse/svangerskap-og-fodsel/
svangerskapsomsorg/jordmortjeneste-og-svangerskapsomsorg-i-helsestasjon

Om Kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus
http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/Kvinneklinikken/Sider/
default.aspx

Råd til gravide
https://helsenorge.no/gravid

Nasjonal retningslinje om svangerskapsomsorg
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-
svangerskapsomsorgen

Brosjyre fra Helsedirektoratet; Er du Gravid? Venter dere barn? 
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/95/Er-du-gravid-
venter-dere-barn-graviditet-fodsel-og-barseltid-i-norge-IS-1395-bokmal.pdf

Oversikt over fastleger og jordmødre finner du på 
www.bergen.kommune.no


