
Förlossningen och avd 89 BB 

Huvudhandledare 

Evy Morén för barnmorskor 

Studerande 
Barnmorske-, ambulans-, och sjuksköterskestuderande (hospiterande) och 
läkarkandidater är välkomna till vår verksamhet. 
 
Introduktion 
Information om yrkeshandledarnas namn och studentschema skickas via mail till 
barnmorskestudenten. 
Introduktionen sker på Linnéuniversitetet. Där får studenten, innan de går ut på 
praktik, träffa sina yrkeshandledare och huvudhandledare. Introduktion och 
rundvandring sker en av de första dagarna på avdelningen. 
Sjuksköterskestudenterna kan ringa till förlossningen alt BB och bestämma om/när 
de kan komma för hospitering.  
Ambulansstudenterna får ta kontakt med huvudhandledaren som i samråd skriver ett 
schema över förlossningsplaceringen. De går sina arbetspass med de barnmorskor 
som då är placerad på förlossningen. 
 
Patienter 
Vi har knappt 900 födslar/år. 
Förlossningen har fem rum varav tre används framförallt till de födande kvinnorna. 
Ett rum används till de oförlösta, som har exempelvis preeklampsi, hotande 
förtidsbörd och som behöver vara på förlossningen för observation.  Det finns även 
ett rum med sluss där kvinnor med smittsamma sjukdomar kan vårdas.  
På BB är det 9 vårdrum där familjen kan vistas. Vårdtiden är vanligtvis cirka två dygn. 
Några få går hem efter 6 timmar. 
 
 
Hur arbetar vi 
Förlossningen ligger integrerat på samma plan med BB och gyn avdelningen. Hos 
oss arbetar läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, barnsköterskor och undersköterskor 
i ett team kring familjen. Vi har också tillgång till kurator och sjukgymnast. Personalen 
roterar mellan de olika enheterna. Vi arbetar också i team med barnläkare, 
barnsjuksköterskor och anestesiläkare. Barnavdelningen ligger en våning upp. Gyn 
operation ligger i nära anslutning till avdelningen där bland annat kejsarsnitt utförs. 
Information till föräldrapar i smärtlindringsmetoder ges. Vi bedriver Aurora 
verksamhet som innebär att oroliga blivande mödrar går på samtal. 
 
Dagliga rutiner 
En arbetsdag kan bestå av att ta hand om föräldrapar som ska föda. Förberedelser 
av dem som kommer för ett planerat kejsarsnitt. Vi har även kontrollpatienter som 
kommer för kontroll av avvikelser från normal graviditet.  Under förmiddagen går 
barnmorskan rond med jourläkaren. 
På BB är det varje dag rond med både gynekolog och barnläkare. 
In- och utskrivning av mammor och barn. Mycket information ges om föräldraskapet 
och amning. 
 



Undersökningar och behandlingar 
Undersökningar såsom vaginal- och ultraljudsundersökningar. Urintappning och 
kontroll av urinmängder med Bladderscan. PVK-sättning och provtagning venöst och 
kapillärt. Injektioner och infusioner ges. Cirkulationsövervakning såsom bltr, puls och 
saturationsmätning. Bistå med olika smärtlindringsmetoder. Övervakning av det 
ofödda/födda barnet. 
På BB hjälper vi till med amning. Provtagningar, injektioner och infusioner.  
POX, hörseltest, PKU och observationer göres på barnen.  
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