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HJEMMEBESØK
 
Nasjonale faglige retningslinjer anbefaler veiing av barnet etter 
7.-10. levedøgn. Vi ønsker at dere tar kontakt med 
helsestasjon for en avtale.
 
Helsesøster tilbyr 
 
På hjemmebesøket vil vi snakke om det dere tenker på og er 
opptatt av i den nye familiesituasjonen.
 
 

HELSESTASJON
 
Helsestasjonen er et tilbud til alle barnefamilier, hvor det 
gis veiledning av helsesøster, fysioterapeut og lege
 
Vi følger barnets utvikling, tilbyr vaksiner og tar opp temaer 
som er aktuelle på de ulike alderstrinn.
 
Det kan blant annet være:
 

♥

♥

♥

♥

 
 
 
 
 

HJEMMEBESØK

Nasjonale faglige retningslinjer anbefaler veiing av barnet etter 
10. levedøgn. Vi ønsker at dere tar kontakt med 

helsestasjon for en avtale.
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På hjemmebesøket vil vi snakke om det dere tenker på og er 
opptatt av i den nye familiesituasjonen.
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gis veiledning av helsesøster, fysioterapeut og lege

Vi følger barnets utvikling, tilbyr vaksiner og tar opp temaer 
som er aktuelle på de ulike alderstrinn.

Det kan blant annet være:

♥ Amming, kost og ernæring

♥ Samspill i familien, foreldre

♥ Barnets fysiske og psykiske utvikling

♥ Vaksinasjonsprogram
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PÅ VÅR HELSESTASJON MØTER DU 
 
Eli S. Akermann  leder 
 
Line T. Sørensen  sekretær 
Sissel Andersen  sekretær 
 
Diba Rad   jordmor 
Eli S. Akermann        jordmor 
 
 

Hokksund krets 
 
Heidi Hagen   helsesøster 
Line Warloff   helsesøster 
Nina Børsum   helsesøster 
 
Dana Andras   lege 
 
 

Vestfossen krets 
 
Elisabeth Guldbakke helsesøster 
Iren Nilsen   helsesøster 
 
Eivind Molven  lege 
 
 
 
 
 

HOKKSUND HELSESTASJON 
 
Stasjonsgata 72-74 
3300 Hokksund 
Tlf: 32 25 12 70 
 
 

Åpningstider: 
 
Mandag: kl. 09:00 – 14:30 
 
Tirsdag: kl. 09:00 – 14:30 
 
Onsdag: kl. 12:00 – 14:30 
 
Torsdag: kl. 09:00 – 14:30 
 
Fredag: kl. 09:00 – 14:30 
 
 

Åpen dag for nyfødte 
 
Mandag: kl. 12:00 – 14:00 

Jordmor tilgjengelig 

 
Fredag: kl. 12:00 – 14:30 

Jordmor og helsesøster tilgjengelig 
 
 


