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JORDMORTJENESTEN I HOLE KOMMUNE

Svangerskapskontroller er et tilbud til alle 
gravide. Vi samarbeider med legene i distriktet 
hvor den gravide har én eller flere av sine
kontroller. Noen gravide velger å ha de fleste 
kontrollene hos sin jordmor. Målet vårt er 

gjennom svangerskapskontrollene å gi 
informasjon og lytte til hvordan du/dere har 
det, og avdekke eventuelle komplikasjoner. 
Vi henviser den gravide til lege eller direkte 
til fødeavdeling etter behov.

•  Vanlig svangerskapskontroll 

• Rådgivning angående graviditet, fødsel og barselperiode

• Informasjon om foreldrerollen

• Forberedelseskurs til fødsel

• Samtaler under graviditet og etter fødsel med temaer innen psykisk helse 

• Etterkontroll/samtale etter fødsel

• Ammeveiledning

• Prevensjonsveiledning

• Hjemmebesøk etter fødsel ved behov

• Barselgrupper med jordmor, helsesøster, kommunepsykolog og fysioterapeut

VI TILBYR:

Formålet med fødsels- og foreldreforberedende 
kurs er å styrke foreldrenes kunnskap og 
skape trygghet rundt graviditet, fødsel 
og barseltid.

Vi vil gjerne treffe deg igjen etter fødselen 
for å høre hvordan det har gått gjennom 
etterkontrollen. Vanligvis møter du på 

helsestasjonen, men vi kommer også på 
hjemmebesøk ved behov. Gjennom barsel- 
gruppene får du informasjon, deler kunnskap 
og erfaringer med andre foreldre og bygger 
nettverk. 

Kommunens tjenestetilbud er kostnadsfritt 
for våre innbyggere.



Følg oss på               og

Tlf 32 16 11 00
postmottak@hole.kommune.no

Post- /besøksadresse: 
Hole herredshus, Viksveien 30, 3530 Røyse

Ekspedisjonstid:
Alle hverdager kl. 09.00 - 15.00

www.hole.kommune.no
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