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Bedömning av eftervårdsplats mor 
barn efter förlossningen 
 
Omfattning/berörda enheter 
Eftervård av nyförlösta och nyfödda, förlossningsavdelningen, medicinsk 

BB-avdelning 55 och patienthotell Vistet Sunderby sjukhus.  

 
Syfte 
Tydliggöra vem som ansvarar för bedömning om mor/barn ska eftervårdas 

på medicinsk BB-avdelning 55 eller på Patienthotell Vistet, samt hur denna 

bedömning utförs. Detta för att säkerställa att mor/barn får adekvat vård som 

är anpassad efter mor/barns medicinska och sociala behov. 

 
Rutinbeskrivning 
 
Riskbedömning efter förlossningen 
 
Barnmorskans ansvar på förlossningsavdelningen: 

 Ansvarig barnmorska på förlossningsavdelningen gör efter avslutad 

efterskötning av mor/barn en riskbedömning genom att fylla i 

”Checklista mor/barn” 

 Om inga definitiva eller individuella riskfaktorer finns för mor eller 

barn, d.v.s. att samtliga rutor på checklistans punkt 1och 2 besvarats 

med nej, så kan ansvarig barnmorska självständigt besluta om att 

mor och barn kan eftervårdas på patienthotell Vistet 

 Om definitiva riskfaktorer finns för mor och/eller barn, d.v.s. att en 

eller flera rutor på checklistans punkt 1 besvarats med ja, så ska mor 

och barn eftervårdas på medicinsk BB-avdelning 55. Ansvarig 

barnmorska kan besluta om detta självständigt.  

 Ansvarig barnmorska signerar med sin underskrift på ”Checklista 

mor/barn” innan mor och barn överförs till aktuell eftervårdsavdel-

ning 
 
Läkares ansvar på förlossningsavdelningen: 

 Om det finns individuella riskfaktorer (checklistans punkt 2) kan 

mor och barn i vissa fall eftervårdas på patienthotell Vistet. Indivi-

duell bedömning görs av ansvarig gynekolog/obstetriker/barnläkare 

som då signerar detta på checklistan samt dokumenterar i patient-

journalen i Partus enl. nedan. 

 Bedömningen görs med hänsyn till förväntat vårdbehov/risk för 

mor/barn under eftervårdstiden i relation till beläggning, beman-

ning/kompetens på respektive eftervårdsavdelning vid aktuell tid-

punkt 
 

Ansvarig läkare ska signera bedömningen i ”Checklista mor/barn” 

och dokumentera detta i patientjournalen i Partus under: 

 Förlossning Mor 2t. Post Partum Kommentarer  

alternativt 

Förlossning Barn Överflyttning Sammanfattning 
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Exempel: ”Bedömer att mor/barn kan vårdas på Patienthotell Vistet 

trots riskfaktor (specificera vilken eller vilka riskfaktorer som före-

ligger)”/Namn och befattning. 

 

 

 


