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Hemgångskriterier 

 

 

Följande undersökningar skall vara utförda på alla barn innan hemgång: 

 En eller två barnläkarundersökningar (beroende på vårdtid, den första tidigast efter 6 timmar) 

 POX-mätning (tidigast efter 6 timmar) 

 Transkutan kontroll av bilirubin (tidigast efter 6 timmar) 

 Vikt (ej nödvändigt om hemgång samma dag som förlossningen) 

 

Kontraindikation mot hemgång före 48 timmars ålder. Vårdas på BB.  

Obs! Slutundersökning innan hemgång. 

 

 Allvarlig perinatal sjukdom (t.ex. GBS-infektion/perinatalt dödsfall hos tidigare barn) 

 GBS i urinen under nuvarande graviditet där mor EJ fått antibiotika minst 2h före partus 

 Vattenavgång >18h där mor EJ fått antibiotika minst 2h före partus 

 Infektion hos mor 

 Graviditets- eller förlossningskomplikation (t.ex. mor med insulin – och/eller tablettbeh diabetes, mor 

med preeklampsi, barn med asfyxi) 

 Mor med hyperthyreos 

 Underburenhet (<v. 37+0) 

 Flerbörd 

 Lätt för längden (se Längd-Vikt Kalkylatorprogram) 

 Apgar <7 vid 5 min och/eller <9 vid 10 min 

 Ikterus före 24 timmars ålder 

 Hypoglykemi 

 Avvikande POX-screening 

 Blåsljud 

 Psykosociala riskfaktorer (t.ex. mor med psykisk sjukdom, missbruk) 

 Kommunikationssvårigheter (t.ex. behov av tolk, hörselnedsättning) 

 Onormal sugförmåga 

 Avvikande andning (>60 frekvens, indragningar, grunting) 

 Avvikande kroppstemperatur (<36,5 el. >37,5 grader) 

 Avvikande fynd vid barnläkarundersökning 

 

Hemgång efter 24 timmar ok förutsatt att samtliga kontroller1 varit normala och att barnet är 

tillsynes välmående (t.ex. inte visar tecken på abstinens). Vårdas på BB. 

 Barn till mor som behandlas med psyko aktiva läkemedel t.ex. antiepileptika, SSRI 

 

                                                           
1 Glukoskontroller – se rutin Neonatal hypoglykemi  
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Vistelse på bemannat BB-hotell efter 24 timmar ok förutsatt att samtliga kontroller2 varit normala. 

Obs! Slutunderökning innan hemgång. 

 GBS i urinen under nuvarande graviditet där mor fått antibiotika minst 2h före partus 

 

Vistelse på bemannat BB-hotell direkt efter förlossningen ok alternativt hemgång efter 24 timmar ok 

förutsatt att samtliga kontroller3 varit normala. 

 Tjockt mekoniumblandat fostervatten 

 Vattenavgång >18h där mor fått antibiotika minst 2h före partus 

 Tung för längden (se längd/vikt kalkylatorprogram) 

 Mor med kostbehandlad graviditetsdiabetes  

 Barn till mor som behandlas med betablockerare 

 

Vistelse på bemannat BB-hotell direkt efter förlossningen ok och hemgång efter 36 timmar ok efter 

barnläkares godkännande. 

 Barn med positiv DAT  

 

OBS! BB-hotellet (BM el usk) skall ALLTID kontaktas för överrapportering av patienter INNAN patienten 

skickas över.  

 

                                                           
2 Infektionskontroller – se rutin Särskild övervakning av barn med risk för infektion 
3 Infektionskontroller – se rutin Särskild övervakning av barn med risk för infektion 
   Glukoskontroller – se rutin Neonatal hypoglykemi 
 


