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Tidig hemgång
Tidig hemgång innebär att du lämnar sjukhuset tidigast sex timmar efter förlossningen.
Allt ska vara bra med dig och ditt barn innan ni går hem. Vi vill även att barnet ska ha
ammats ordentligt.
Innan hemgång får du en besökstid för barnläkarundersökning dagen efter. Du får även
en tid till barnmorska för uppföljning med hörselundersökning, PKU-provtagning,
viktkontroll samt amningsuppföljning. Efter dessa besök skickas barnets journalblad
till den barnavårdscentral du valt för fortsatt kontakt.

FamiljeBB
Du eftervårdas på FamiljeBB i Lund om du är normalförlöst utan komplikationer och
om du och ditt barn mår väl. Man måste dock stanna på förlossningen i minst tre
timmar för observation.
I Lund transporterar partner eller annan närstående mamman och barnet i rullstol till
FamiljeBB. Från Malmö ordnar Kvinnokliniken transport med specialtaxi och barnet
åker säkert i barnbilstol. Hemresan ordnar familjen själv. Det är bra att ta med en egen
barnbilstol för att kunna ge barnet en säker hemresa.
Ta med dig kläder och hygienartiklar till dig själv och barnet.
Personal finns dygnet runt
Vi hjälper till med amning, ger råd om det nyfödda barnet och föräldraskapet.
Barnet undersöks av läkare rutinmässigt dagen efter ni kommit hit. Om det behövs kan
barnläkare tillkallas när som helst på dygnet. En hörselundersökning och PKUprovtagning erbjuds alla barn.
Vårdtid
Vårdtiden efter förlossningen är normalt ett dygn för en omföderska och två dygn för
en förstföderska. Vi erbjuder individuell hemgång, vilket innebär att man har möjlighet
att gå hem redan sex timmar efter förlossningen, se ovan.
Återbesök
Om man går hem tidigare än två dygn erbjuds man återbesök på någon av våra
återbesöksmottagningar antingen i Lund eller Malmö inom 1-3 dygn. Om man går hem
innan barnet är läkarundersökt blir det två återbesök – ett för läkarundersökning och ett
för PKU, hörselundersökning m.m.

Kostnader och besök
Mamman betalar 100 kr/dygn. Alla måltider ingår. Om en anhörig sover över kostar
det för närvarande 360 kronor/dygn och frukosten ingår. För övernattande barn gäller
särskilda priser. Partner och syskon till det nyfödda barnet är välkomna. Övriga besök
får vänta tills ni kommer hem.
Vid frågor går det bra att ringa till FamiljeBB för ytterligare upplysningar,
telefon 046-172582.

Perinatalavdelningar vid Skånes universitetssjukhus
På perinatalavdelningarna i Malmö/Lund vårdas du och ditt barn om ni är i behov av
vård under graviditet eller efter förlossning.
Vårdtid
Normal vårdtid är 1-2 dygn och efter kejsarsnitt 2-3 dagar men vårdtiden är individuell
och varierar således. Enkelrum kan inte bokas utan erbjuds i mån av plats. Vi ser gärna
att man lämnar sitt rum före lunch hemresedagen.
Besökstider
Vid perinatalavdelningarna är endast besök tillåtet för partner och syskon till det
nyföda barnet. För inneliggande gravida tillåts andra besök.
Måltider/Övernattning
För inneliggande kvinnor ingår måltider under sjukhusvistelsen. Vi har inga
möjligheter att servera partners lunch/middag. Tillgång finns till både kyl och
mikrovågsugn. På sjukhusområdet finns restauranger samt möjlighet att handla mat
och värma denna.
Vid övernattning för partner sker detta till en kostnad av 250 kronor/dygn. I detta pris
ingår sängkläder, frukost, eftermiddags- och kvällsfika. Mamman betalar 100
kronor/dygn.
Återbesök
Om man går hem inom 48 timmar erbjuds man återbesök på någon av våra
återbesöksmottagningar i Lund eller Malmö.

Amningsmottagning
Amningsmottagning finns i Malmö. Telefon 040-33 21 00

Vid behov av kontakt efter hemgång
Om problem uppstår efter förlossningen kan du som nyförlöst kontakta
Perinatalavdelningen för rådgivning.
Under barnets första levnadsvecka kontaktar du Perinatalavdelningen för råd och
hjälp med ditt nyfödda barn.
Därefter är det barnahälsovården som du kontaktar.
Vid misstanke om sjukdom, kontakta sjukvårdsupplysningen, telefon 1177
Vid livshotande tillstånd ring 112.

Besöksadresser
Perinatal Malmö
Skånes universitetssjukhus
Jan Waldenströms gata 47
205 02 Malmö
Tel: 040-33 21 00

Perinatal Lund
Skånes universitetssjukhus
Klinikgatan 12
221 85 Lund
046-17 24 44

FamiljeBB
Skånes universitetssjukhus
Getingevägen 4
221 85 Lund
046-17 25 82

