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Samtaler mellom den gravide, leder og jordmor: 
 

• Den gravide får tilbud om 3 samtaler i løpet av svangerskapet 
• En tidlig i svangerskapet 
• Andre samtale midt i svangerskapet 
• Tredje samtale for evaluering av oppfølgingen og deltakelsen i prosjektet 
• Trekantsamtalene vil foregå på Fødestua ved Helsesenteret, men ikke der de ordinære 

svangerskapskontrollene foregår.  
 
 
Temaer i samtalen: 
 

• Informasjon:  
o om prosjektet  
o rettigheter og plikter 
o retningslinjer  
o trygderettigheter 

• Kartlegge:  
o miljøfaktorer (risiko ved belastende arbeid) 
o gjennomgang av den enkeltes svangerskap   
o komme fram til tiltak 

• Lage oppfølgingsplan  
• Evaluering  

 
 
Roller og ansvar i samtalene: 
 
Leder: 

• Ta initiativ til å få i gang trekantsamtalene. 
• Informere om prosjektets målsetninger og lover og regler vedr. graviditet og arbeid 
• Informere om sitt ansvar i forhold til oppfølging og tilrettelegging. 
• Informere om risikofaktorer ved belastende arbeid i egen virksomhet / avdeling. 
• Informere om virkemidler som kan nyttes i tilretteleggingen. 
• Fylle ut oppfølgingsplanen og skjemaene for samtalene. 

 
Jordmor: 



• Informere om sin rolle i trekantsamtalene. 
• Være fagperson om graviditet og arbeid. 
• Skape trygghetsfølelse hos den gravide vedrørende hennes svangerskap og 

risikofaktorer knyttet til arbeid. Dette vil også gi kunnskap og trygghet til leder i 
forhold til tilrettelegging for den enkelte gravide.  

• Gi informasjon og avgjøre hva som eventuelt blir riktig trygdeytelse hvis arbeidet ikke 
kan tilrettelegges for den gravide. 

 
Den gravide: 

• Bli informert om sine rettigheter og plikter i forhold til sin graviditet og sitt arbeid. 
• Gi uttrykk for sin eventuelle usikkerhet knyttet til sin arbeidssituasjon og sitt 

svangerskap. 
• Være forberedt til samtalen ved å ha tenkt igjennom hva og hvilke arbeidssituasjoner 

som kan oppleves belastende og / eller være skadelig i forhold til eget svangerskap. 
 

 
 
 


