
Moldjord helsestasjon 

 

Åpningstid helsestasjonen: 

 
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag Kl. 08.00 – 14.30   

Fredag kl. 08.00-12.00 
Jordmor er tilstede på torsdager, og ved behov. 

 
Adresse: 8110 Moldjord. Besøkadresse; kommunehuset på Moldjord, inngang ved 

legekontoret. 

 
Helsesøster Therese Maria Brodersen 

Telefon 755 69132 

Jordmor Anita Andreassen 
Telefon 755 69133 

E-postadresse: therese.brodersen@beiarn.kommune.no 

  

På Moldjord helsestasjon jobber helsesøster og jordmor. Tjenesten er knyttet opp mot 

legekontoret og helsestasjonslegen. 

Helsestasjonstjenesten er en del av kommunehelsetjenesten som utøver planmessig 

helsefremmende og forebyggende helsearbeid mot barn og unge mellom 0 og 20 år som 
bor eller oppholder seg i kommunen. 
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Alle gravide som er tilknyttet 

kommunal jordmortjeneste får tilbud 

om å gå til kontroller ved Moldjord 

helsestasjon. Her vil omsorgen 

gjennom svangerskapet bli tilpasset 

den gravides behov og foregå i et 

samarbeid mellom den gravides 

fastlege og helsestasjonens jordmor. Vi 

ønsker gjennom dette å skape et tilbud 

til den gravide som inneholder 

kontinuitet, økt fokus på trygghet og 

forberedelse til foreldrerollen.  

 

 
Helsesøster tilbyr veiledning og setting av vaksiner i forbindelse med reiser og 
smitteforebygging. 

 
Skolehelsetjenesten 

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Tjenesten er 

gratis og befinner seg der barn og unge er som en lett tilgjengelig «drop-in»-tjeneste på 

skolen. Arbeidet innebærer samtaler, veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, 

oppfølging og henvisning videre ved behov. Helsesøster deltar også i undervisning i 

helserelaterte tema. 

Skolehelsetjenesten er organisert ut fra helsestasjonen i Beiarn kommune. Helsesøster 

møter opp til faste dager i skolen og etter avtale med foreldre/barn/unge. 

Skolestartundersøkelsen gjøres på Moldjord helsestasjon.  

Barnas alarmtelefon: 116 111 (gratis alarmtelefon) 

E-post: alarm@116111.no 
Skolehelsetjenesten er lovpålagt i alle grunn- og videregående skoler og omtales gjerne 

som barn og unges «bedriftshelsetjeneste». Skolehelsetjenesten har også som oppgave å 

fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.    

Skolehelsetjenesten spiller en viktig rolle i kommunens folkehelsearbeid. Tjenesten 

arbeider helsefremmende og forebyggende både med psykisk helse, fysisk helse og 
sosiale forhold. 

Hva kan skolehelsetjenesten hjelpe til med? 
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• Fysiske plager; kartlegge, når bør lege eller annen 

spesialist kontaktes 

• Vekst og utvikling; måle høyde og vekt og vurdere 

fysisk og psykisk utvikling, spørsmål og vansker 

omkring pubertet. Dette i følge nye Nasjonale 

retningslinjer for veiing og måling  

• Syn og hørselstest 

• Sosiale eller psykiske vansker; mobbing, 

mistrivsel, tristhet, uro/angst etc. 

• Støttesamtale med barnet når de møter 

utfordringer; samlivsbrudd, tap, sorg og sykdom 

etc. 

• Foreldreveiledning; hvordan være gode foreldre 

når en møter utfordringer; samlivsbrudd, tap, sorg 

eller sykdom, stadige konflikter omkring daglige 

rutiner eller gjøremål etc. 

• Vaksinering etter 

anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Nasjonalt 

folkehelseinstitutt.  

 

 
Nedlastbare dokumenter: 
 
Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten. 
 
Eksterne lenker 

• Helse- og omsorgstjenesteloven 

• Helse- og omsorgstjenester i kommunene 

• Klara-klok.no 

• Om vaksiner 
  

Nedlastbare dokumenter: 

 BarniMagen 

 Føde- og barselenheten, Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) 

Graviditet, fødsel og barseltid i Norge / Pregnancy, birth and the postnatal period in 
Norway(PDF) 

  

Eksterne lenker 

• Graviditet og arbeidsmiljø 

• Når du får barn under utdanningen 

• Rettigheter til helsetjenester 

• Råd om trygg mammamedisin 

• Ung.no om graviditet 
• Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon 

 
Reisevaksinasjon 

  

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5631:0:15,4537:1:0:0:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5631:0:15,4537:1:0:0:::0:0
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/Helse-_og_omsorgstjenester_i_kommunene.html?id=10903
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/Helse-_og_omsorgstjenester_i_kommunene.html?id=10903
http://klara-klok.no/
http://klara-klok.no/
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5565:0:15,1223:1:0:0:::0:0&MainLeft_6039=6041:77849::1:6043:24:::0:0
http://www.klikk.no/foreldre/barnimagen/
http://www.klikk.no/foreldre/barnimagen/
http://www.unn.no/category7918.html
http://web4.custompublish.com/tromso/tromso_mirror/asset/17542/1/17542_1.pdf
http://web4.custompublish.com/tromso/tromso_mirror/asset/17542/1/17542_1.pdf
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78194
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78194
http://www.lanekassen.no/Hovedmeny/Stipend-og-lan/Fodsel_barn/
http://www.lanekassen.no/Hovedmeny/Stipend-og-lan/Fodsel_barn/
http://www.helsetilsynet.no/no/Rettigheter-klagemuligheter/Helse-og-omsorgstjenester-og-helsepersonell/
http://www.helsetilsynet.no/no/Rettigheter-klagemuligheter/Helse-og-omsorgstjenester-og-helsepersonell/
http://helse-fonna.no/aktuelt/nyheter/Sider/rad-om-trygg-mammamedisin.aspx
http://helse-fonna.no/aktuelt/nyheter/Sider/rad-om-trygg-mammamedisin.aspx
http://www.ung.no/graviditet/
http://www.ung.no/graviditet/
http://www.nav.no/Familie/Svangerskap%2C+f%C3%B8dsel+og+adopsjon


Vaksiner er en viktig og billig 

reiseforsikring. Folk reiser stadig mer, 

og oftere enn tidligere går turen til 

fjerne og eksotiske strøk som har en 

helt annen hygienestandard og 

forekomst av infeksjonssykdommer. 

Faren for å bli syk på slike reiser er 

alltid tilstede, men ved å ta sine 

forhåndsregler og ved å være godt 

forberedt, kan man redusere risikoen 

betydelig. 

 

Mange alvorlige sykdommer kan forebygges med vaksinasjon. Før reise kan det være 

aktuelt med vaksinering mot sykdommer man tidligere ikke er vaksinerte mot, samt nye 

doser av vaksiner man har fått for lenge siden. Folkehelseinstituttet og WHO gir 

anbefalinger om hvilke vaksiner som er aktuelle for hvilke reisemål. Blant annet 

anbefales at alle reisende har oppdatert vaksinasjon mot difteri, stivkrampe og polio. 

øvrige vaksineanbefalninger må vurderes i forhold til den epidemiologiske situasjonen til 

enhver tid, reisens varighet, type av reise og den reisendes alder, helsetilstand, 

eventuelle medisiner og tidligere vaksinasjonsstatus. 

  

Folkehelsinstituttet har laget en oversikt over vaksiner som kan være aktuelle ved reiser 

til ulike land. Helsestasjonen følger retningslinjer for reisevaksinering og 
malariaprofylakse fastsatt av WHO og norske helsemyndigheter. 

  

Dagens vaksiner er svært trygge, og gir meget sjelden alvorlige bivirkninger eller 

komplikasjoner. De gir god beskyttelse, for enkelte vaksiner opp mot 100%, mot 

potensielt livstruende sykdommer, og er også viktig for å hindre import av smitte og 

videre spredning i befolkningen. Således sørger god vaksinedekning for beskyttelse både 
av den enkelte og samfunnet for øvrig. 

  

Hvilke vaksiner du trenger avhenger av reisemål, reisens varighet, type reise og 

forventet risikoatferd (vanlig turistreise, backpacker-tur, opphold i jungel eller på 

landsbygd, studieopphold, helsearbeid eller arbeid med dyr, forventede hygieniske 

forhold), den reisendes alder, helsetilstand, eventuelle medisiner og tidligere 

vaksinasjonsstatus. Vaksineanbefalninger må i tillegg vurderes i forhold til den 
epidemiologiske situasjonen ved det aktuelle reismålet til enhver tid. 
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Sykdommer man vaksinerer mot; 

• Difteri (diTeBooster) 

• Stivkrampe (tetanus) 

• Poliomyelitt (polio, barnelammelse) 

• Kikhoste (pertussis) 

• Hepatitt A 

• Hepatitt B 

• Tyfoidfeber 

• Kolera 

• Meningokokk 

• Japansk encefalitt 

• Gul feber 

• Rabies 

• Malaria 

• Denguefeber 

• TBE 

  

Ta kontakt for veiledning og bestilling av time. 

 
Vi ønsker deg/dere en riktig god tur! 

 


