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När är det dags att kontakta förlossningen? 
• Vid regelbundna sammandragningar, eller när du behöver. 
• 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, 
tfn 0470-58 83 82. 
 
Kom ihåg att ta med godkänd id-handling, toalettsaker samt fika till 
pappa/partner. 
 
Rutiner på BB 
− Vi praktiserar rooming in. Det innebär att barnet är med dig/er dygnet 

runt. Du/ni sköter själva om barnet med stöd av personalen. 
 

− Under förutsättning att det finns plats är pappa/partner välkommen 
att sova över tillsammans med det nya barnet till en kostnad av 150 
kronor/dygn. 

 
− Frukost, lunch och middag serveras i dagrummet. Om pappa/partner 

sover kvar ingår alla måltider.  
 

− Under tiden på BB/förlossning får du gärna använda privata kläder 
både till dig och till ditt barn. 

 
− Mobiltelefon får inte användas under pågående förlossning. På BB kan 

du använda mobiltelefon. 
 

− Vill du ta emot besök av det nyfödda barnets syskon eller andra 
anhöriga och vänner, får du göra det utanför avdelningen.  Bestäm i så 
fall tid och mötesplats och be dina besökare att vänta på dig där.  

− Av säkerhetsskäl har vi ytterdörrarna till BB/förlossning låsta, därför 
får du kvittera ut ett passerkort som du använder här. 

 
På avdelningen finns även ett antal vårdplatser för gynekologiska 
patienter. 
 
Av hänsyn till allergiker vill vi inte att du tar med några blommor till 
avdelningen. 
 
FamiljeBB 
FamiljeBB är till för dig som har haft en normal förlossning och fått ett 
friskt barn som också ammat efter förlossningen. Efter förlossningen 
stannar man kvar i cirka 4-6 timmar innan man kan komma till FamiljeBB. 
Under vistelsen ansvarar förälder/föräldraparet för bäddning och städning 
av rummet. Mobiltelefon får användas. 
 
Syskon är välkomna. I övrigt är endast två besök per föräldrapar välkomna 
med hänsyn till övriga patienter. FamiljeBB är bemannat med barnmorska 
dagtid och barnundersköterska dygnets alla timmar. Besökstider för övriga 
anhöriga är kl. 9-21. 
 
Tidig hemgång 
Om du och ditt barn mår bra innebär det att du vanligtvis skrivs ut från 
BB/förlossning inom 48 timmar efter förlossningen. Återbesök sker till 
återbesöksenheten på familjeBB. Vid behov gör en barnläkare då en andra 
barnundersökning. Du har då också möjlighet att ställa frågor angående 
din förlossning och att få hjälp med amningen.  
 
PKU-prov tas i nära anslutning till att barnet är 48 timmar. Naturligtvis tar 
vi hänsyn till dig och ditt barns hälsotillstånd, men även till dina 
individuella önskemål.  
 



 

                                         
                     

Om barnet behöver medicinsk vård 
Barn som föds förtidigt eller som av annan anledning behöver medicinsk 
vård i nyföddhetsperioden, vårdas på neonatalavdelningen. På 
neonatalavdelningen arbetar vi familjecentrerat. Vi som arbetar har en 
specialistkompetens inom området. Vårdtiden och dess innehåll styrs av 
barnets medicinska tillstånd. Personalen ger det stöd och den 
vägledningen situationer kräver, föräldrarna är de viktigaste för barnets 
behov av omsorg. Förutom vård på neonatalavdelningen finns en 
hemsjukvård och en mottagningsverksamhet, där för tidigt födda och 
sjuka nyfödda i vissa fall följ upp.  
 
Kontakt 
Du är välkommen att ringa till vår amningstelefon,  
tfn 0470-58 84 20 mellan kl. 14 och 15 alla dagar. 
 
Kvällar och nätter kan du ringa till BB/förlossning,  
tfn 0470-58 80 08, för att få råd. 
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Att få barn är ett av livets största ögonblick.  
 

Vi som arbetar på här vill att både föräldrar och nyfödda ska få ett tryggt 
omhändertagande och ett personligt bemötande. Vi gör vårt yttersta för 

att denna stund ska bli så positiv som möjligt för er. 


