
  
 

 

Att vänta barn 
 

Välkommen till mödravården i Region Kronoberg  
 

 

Att få barn är ett av livets största ögonblick 
 

 

 

 

 



 

 

 

Att vänta barn är en av livets 
största upplevelser. För att 
du och ditt blivande barn ska 
må så bra som möjligt under 
graviditeten har du möjlighet 
att regelbundet besöka din 
barnmorskemottagning.  

Vi erbjuder dig och din partner ett 
medicinskt, psykologiskt och 
socialt stöd under hela 
graviditeten. 

Under en normal graviditet 
besöker du barnmorskan 8-10 
gånger. Din partner är naturligtvis 
välkommen till besöken. På 
1177.se kan du läsa vad som 
händer vid varje besök. 

Inskrivningsbesök 
På inskrivningsbesöket går 
barnmorskan igenom din hälsa och 
dina och din partners  
 
 

 

 

 

 

 

levnadsvanor. Vi går också igenom 
om det finns ärftliga sjukdomar i 
familjen eller om du som blivande 
mamma äter några läkemedel som 
kan påverka barnets utveckling 
under graviditeten.  

Inför inskrivningsbesöket får du 
ett digitalt frågeformulär att fylla i, 
som vi tillsammans kollar på under 
besöket. Du hittar formuläret när 
du loggar in på 1177.se, under 
Meddelanden eller Alla övriga 
tjänster.   

Kostnad för besök 
Besök hos oss är gratis, återbud 
ska meddelas senast 24 timmar 
innan planerat besök.  

Vid sent återbud eller uteblivet 
besök har vi rätt att ta ut en avgift, 
då får du en räkning på 200 kronor 
för barnmorskebesök och 600 
kronor för läkarbesök.   

Besöka barnmorskemottagningen 



KUB-undersökning 
(valfritt)

8-10 VECKOR EFTER FÖRLOSSNINGEN 
Efterkontroll. Samtal kring graviditeten, 
förlossning, tiden på BB och amning. Du 
får lämna blodprov och urinprov och du 
får rådgivning vad gäller preventivmedel. 
Eventuellt görs en gynekologisk undersökning 
och du erbjuds att ta gynekologisk cellprov. 

Hälsosamtal och 
information om 

fosterdiagnostik.

Inskrivningssamtal. Blodtryck och vikt kontrolleras 
och du får lämna blodprov och urinprov. Dessa 
prover och kontroller görs vid nästan varje besök 
under graviditeten. Du erbjuds att ta gynekologiskt 
cellprov i samband med besöket, om du inte tagit 
det de tre senaste åren.

Rutinultraljud

Svar på blodprover som togs vid 
inskrivningsbesök. Du får ett Intyg om 
graviditet, intyget behövs för att få 
föräldrapenning från Försäkringskassan. 
Fosterljud avlyssnas, från och med 
denna vecka görs det vid varje besök.

Samtal om amning.

Information om 
undersökningar av det 
nyfödda barnet på BB.

Kontroll av barnets 
läge, från och med 
denna vecka görs 
det vid varje besök. 
Val av BVC 
dokumenteras.

Samtal inför 
förlossningen. 
Vi gör en 
sammanfattning 
av graviditeten 
som skrivs i din 
journal. 

Graviditets-
kontroller 
varje vecka.

Undersökningar under graviditeten
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Graviditetskontroll 
(blodtryck och 
vikt kontrolleras 
och fosterljud 
avlyssnas).
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De allra flesta barn föds friska, 
men för alla kvinnor – oavsett 
ålder – finns en viss risk att 
barnet utvecklar en 
missbildning eller 
utvecklingsstörning. Denna risk 
hittar vi hos två till tre procent.  

Alla gravida kvinnor i Kronobergs 
län erbjuds KUB-undersökning 
och rutinultraljud. 

Din partner eller någon annan 
anhörig är välkommen att vara 
med vid undersökningen. För 
bästa möjliga resultat krävs det 
lugn och ro vid undersökningen 
och därför får inte barn närvara. 

Fosterdiagnostik är 
frivilligt 
All fosterdiagnostik är frivillig, du 
väljer själv vilka undersökningar du 
vill göra. Undersökningarna tar  
30-60 minuter per gång. 

Om du väljer att göra 
fosterdiagnostik så kan det vara 
bra att tänka efter hur ni vill göra 
innan ni får besked om eventuella  

 

 

 

avvikelser. På 1177.se finns flera 
bra filmer på ämnet. 

KUB-undersökning  
(Kombinerat ultraljud och biokemiskt 
blodprov) 

KUB är en metod som beräknar 
hur stor eller liten sannolikheten är 
att fostret har en avvikelse på 
kromosom 13, 18 eller 21. KUB 
ger alltså inte någon diagnos. 

Inget ultraljud eller blodprov kan 
finna alla graviditeter med 
kromosomavvikelse. 

Provet består av två delar. Dels 
lämnar man ett blodprov som 
mäter vissa graviditetshormoner 
och dels genomgår man en särskild 
ultraljudsundersökning. 
Blodprovet kan lämnas efter 
graviditetsvecka 9 och 
undersökningen med ultraljud görs 
i vecka 11-14.  
Du får besked om resultatet direkt 
efter undersökningen. Om 
sannolikheten för kromosomför- 

 

Fosterdiagnostik – undersökningar av fostret 



 

 

 

ändring hos fostret är högre än 
1:50 finns det möjlighet att göra 
moderkaksprov eller fostervattenprov 
som då ger ett mer exakt besked 
angående dessa kromosomer. Vid 
sannolikhet mellan 1:51 till 1:1000 
finns det möjlighet att ta NIPT 
(Non Invasiv Prenatal Test), vilket är 
ett blodprov som tas på modern. 

Rutinultraljud 
Rutinultraljudet genomförs i vecka 
18-20. Läkaren eller barnmorskan 
tittar efter flera olika saker: 

• Hur många foster som finns i 
livmodern. 

• Hur länge graviditeten har 
pågått. 

• Hur graviditeten utvecklas. 
• Hur mycket fostervatten det 

finns. 
• Var moderkakan sitter. 

Ta reda på könet 
Information om barnets kön ger vi 
bara om det syns tydligt vid 
rutinultraljudet och om ni frågar 
efter det.  

 

 

 

 
Köpa foton 
Foton kan köpas i samband med 
ultraljudet. Det är inte tillåtet att 
själv fotografera eller filma under 
undersökningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LÄSTIPS OM 
FOSTERDIAGNOSTIK 
Läs mer om fosterdiagnostik 
på 1177.se under Barn och 
gravid och Graviditet. 

Läs gärna igenom informa-
tionen om fosterdiagnostik 
innan undersökningarna du 
har valt att göra.  



 

 

När är det dags att 
kontakta förlossningen? 
• Vid regelbundna 

sammandragningar. 
• Alltid vid vattenavgång 

oavsett om värkarbetet har 
startat. 

• Vid blödning (blodblandat 
slem är normalt samt den 
sparsamma blödningen som 
uppstår när modermunnen 
öppnar sig). 

Ring alltid till förlossningen 
innan ni kommer, 0470-58 83 82. 

Kom ihåg att ta med godkänd id-
handling, toalettsaker samt fika till 
partner.  

När får man åka hem? 
Om du och ditt barn mår bra 
innebär det att du vanligtvis 
skrivs ut inom 48 timmar efter 
förlossningen, men det kan bli 
både tidigare och senare. 
Naturligtvis tar vi hänsyn till dig 
och ditt barns 
hälsotillstånd, 
men även till 
dina individuella 
önskemål.  

FamiljeBB  
Om du haft en normal 
förlossning och fått ett  
friskt barn som ammat efter 
förlossningen flyttas du till 
FamiljeBB. Din partner får 
också stanna på FamiljeBB. 
Syskon är välkomna på besök. I 
övrigt är endast två besök per 
föräldrapar välkomna med 
hänsyn till övriga patienter.  

BB 
Om ni på grund av komplikationer 
behöver stanna längre på sjukhuset 
får ni komma till en BB-avdelning. 
Din partner får stanna på BB i 
mån av plats. 

Frågor och stöd 
Under er tid på BB och FamiljeBB 
finns det personal dygnet runt att 
ställa frågor till. Innan ni åker hem 
kan ni få hjälp och stöd med olika 
saker som händer efter 
förlossningen.  

Vi har även en amningsmottagning 
du kan höra av dig till när ni 
kommit hem. Av dem kan du få 
stöd och hjälp på under hela 
amningsperioden. 

Telefon: 0470-58 80 08  

Innan hemgång 
görs en del 
undersökningar 
på barnet, läs 
mer på 1177.se 

Inför och efter förlossningen 



 

 

 
Barnavårdscentral 
Välj barnavårdscentral 
Under graviditeten väljer ni vilken 
barnavårdscentral (BVC) familjen 
ska tillhöra. På 1177.se finns 
information om alla BVC i 
Kronoberg.  

Efter barnet är fött 
När barnet är fött skickas ett 
meddelande till den BVC ni har 
valt. När ni kommer hem från 
sjukhuset är ni välkomna att ta 
kontakt med BVC. Några dagar 
efter ni har kommit hem brukar 
sjuksköterskan göra ett hembesök.  

Tillgång till journaler 
För att på bästa sätt kunna bedöma 
barnets hälsoutveckling behöver 
barnhälsovården veta hur det har 
varit under graviditet och 
förlossning. Barnhälsovården har 
därför tillgång till mödravårds- och 

förlossningsjournal tills barnet är 
tre månader gammalt. 

Kostnadsfria besök 
Alla barn har rätt till 
barnhälsovård, därför är den 
kostnadsfri, oavsett vilken 
barnavårdscentral du väljer till ditt 
barn. Barnhälsovårdens uppgift är 
att främja barnets hälsa och 
utveckling och ge föräldrar 
möjlighet att öka sina kunskaper 
om barnets behov.  

Barnhälsovården erbjuder stöd och 
information kring levnadsvanor, 
vaccinationer, barns utveckling, 
barnsäkerhet och egenvård med 
mera fram till barnet börjar skolan. 

Läs mer på 1177.se 
På 1177.se, under Barn och gravid 
kan du läsa mer om att sköta ett 
nyfött barn och om besök på BVC.

emtun
Anteckning
Helena återkommer med en omformulering



 

 

På 1177.se hittar du all nödvändig 
information du behöver under 
graviditeten samt tider till våra 
föreläsningar. Klicka på  
Barn & gravid i menyn och välj 
sedan Att vänta och föda barn i 
Kronoberg. 

Du har tillgång till samma 
information på datorn och i  
1177:s app. 

Se hur barnet utvecklas 
Under Graviditet och 
Graviditeten vecka för vecka kan 
du enkelt följa vilken vecka du är i 
och se hur barnet växer och 
utvecklas. 

Läs din journal 
Om du loggar in på 1177.se kan du 
läsa din journal. Logga in med 
bank-ID eller e-legitimation. 

Kontakt 
Du kan alltid komma i kontakt 
med barnmorskemottagningen via 
e-tjänsterna på 1177.se. Det går 
också bra att ringa oss på: 

0470-58 76 65 
Växjö, Alvesta, Tingsryd, Lenhovda, 
Rottne, Lessebo, Åseda familjecentral 

0372-58 52 62 
Ljungby, Markaryd, Älmhult 

Kontakt vid akuta besvär 
Före graviditetsvecka 22: 1177 

Efter graviditetsvecka 22:  
0470-58 83 82 (förlossningen) 

Kontaktuppgifter och mycket mer på 1177.se 
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