
                                                       
 

 

Program, fagdag for jordmødre og helsesykepleiere 12. november 

2019, Scandic Hell Stjørdal 

 

Fagdag for jordmødre og helsesykepleiere 

Kl.08.30-09.00 registrering, kaffe/te og selvforsyning fra morgenbuffet 

Kl.09.00-09.05 
 

Velkommen ved fylkesmannen, ass. fylkeslege Kristine Asmervik 
 

 
Kl.09.05-09.30 
 

Vold i nære relasjoner jf. Nasjonal faglig retningslinje for 
svangerskapsomsorgen. NKVTS voldsveilederen v/Kristin Håland, 
KoRUS Sør 
 

Kl.09.30-09.55 Rus, vold og psykisk helse i et forebyggende perspektiv v/ Karen 
Hafslund, KoRUS Øst, Nasjonal koordinator for 
opplæringsprogrammet «Tidlig inn»  
 

Kl. 09.55-10.00 Pause 5 min for forflytning til paralellsesjoner 

Parallellsesjoner 

 Jordmødre  
Kristine og Laila er møteleder 

Helsesykepleiere  
Toril er møteleder 

Kl.10.00-10.40 
 

Nasjonal faglig retningslinje for 
svangerskapsomsorgen. 
Oppbygging av retningslinjene 
mtp. anbefalinger og hva som 
er nytt. Tidlig intervensjon og 
kartlegging. v/ Hege-Maria 
Aas, HDIR.   
 

Kort innledning ved Toril 
I hvilken grad etterspørres 
helsesykepleiers erfaring og  
kunnskap om barn og unges 
helse, når administrative og 
politiske beslutninger tas om 
helsestasjon/ 
skolehelsetjenesten   
Vibeke Olufsen, NTNU 

Kl.10.40-10.50 kaffe/te og selvforsyning fra buffet 

Kl.10.50-11.35 
 

Nasjonal faglig retningslinje for 
svangerskapsomsorgen- Kap. 
9. Svangerskapsdiabetes v/ 
Iege Ingvild F. Meyer, 
seniorrådgiver 
Helsedirektoratet. 
 

Vibeke Olufsen fortsetter i 
dialog med forsamlingen, 
spørsmål og diskusjon 
 

Kl.11.35-12.20  
 

Kosthold i svangerskapet, jf. 
Nasjonal faglig retningslinje for 

Nytt i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten 



svangerskapsomsorgen v/Gry 
Hay, dr.philos., 
ernæringsfysiolog og 
seniorrådgiver i 
Helsedirektoratet  
 

v/ seniorrådgiver og 
Helsesykepleier Astrid H. 
Kvalnes, Helsedirektoratet. 

Felles 

Kl.12.20-12.55 
 

Barseltiden - tidlig hjem. Helhetlig standardisert pasientforløp 
for barselkvinnen og hennes nyfødte. v/ Grete Drøpping 
Trondheim kommune og Unn Elin Dahlberg St.Olavs hospital 

Lunsj kl.13.00-14.00 

Felles 

Kl.14.00-14.30 Psykisk helse forebyggende perspektiv selvhjelp, digitale verktøy.  
«MammaMia- selvhjelpsprogram gravide» Mamma Mia v/ Silje 
Marie Haga, PhD. forsker, Seksjon for sped og småbarn.  

Kl.14.30-15.00 Pakkeforløpet psykisk / helse rus i svangerskapet v/ Hilde Moan 
Ingebrigtsen fra Lade Behandlingssenter.  

Kl.15.00-15.20  Erfaringer fra helsestasjonene med «Program i helsestasjonen 
om ernæring for gravide, spe - og småbarn» v/ Ernæringsfysiolog 
Karoline Westerberg fra Frisklivssentralen i Værnesregionen  

Kl.15.20-15.30  Evaluering og avslutning  
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