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GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS 

Obstetrisk och gynekologisk vård länsklinik VARD-5-7606, 3.0 Graviditet och förlossning 

GODKÄNT DATUM  ANSVARIG PROCESSLEDARE 

2021-02-08 Liselott Andersson Liselott Andersson 

STANDARDAKTIVITETSPLAN Kvinnor i 
latensfas som vårdas på patienthotellet 
 
Syfte 
Säkerställa god och säker vård för kvinnor i latensfas som vårdas på patient-

hotellet. 

 
Omfattning 
Förlossningsenheten och patienthotellet Vistet, Sunderby Sjukhus. 

 
Styrdokument, interna 
Aktuella rutiner, se VIS: 

Riktlinjer för vård i samband med förlossning.  

Sovdos.  

 
Bakgrund 
Förlossningens öppningsskede indelas i en latensfas och en aktiv fas. Latens-

fasen kännetecknas av mer eller mindre smärtsamma sammandragningar 

utan påverkan på livmoderhalsens öppningsgrad i någon större omfattning. 

Smärtsamma sammandragningar kan också förekomma före förlossningens 

start, s.k. Braxton-Hicks kontraktioner, och benämns i svenskt språkbruk 

förvärkar, falska värkar eller avstannade värkar. För att undvika onödiga 

ingrepp under latensfasen är det av vikt att skilja på latensfas och aktiv fas, 

dvs. att definiera den aktiva förlossningens start. Kvinnor som befinner sig i 

latensfas bör inte vistas på förlossningsavdelningen, utan helst i hemmet 

eller på patienthotellet. Kvinnor i behov av ”sovdos/vilodos” kan få det på 

patienthotellet eller BB. 

 
Sovdos/vilodos 
Tablettsovdos: skickas med mamman från Förlossningen. Består av  

T Paracetamol® samt lång- eller kortverkande insomningstablett (se aktuell 

rutin för detaljer). 

Injektionssovdos: Ges på Patienthotellet när kvinnan är redo för sänggående: 

Vikt 65-75 kg: Inj. Morfin® 10 mg i m, > 75 kg: inj. Morfin® 15 mg i m  

samt inj. Bricanyl® 0,25 mg s c. 

 
Dokumentation 
All dokumentation skall ske i VAS enligt särskild rutin för dokumentation på 

Patienthotellet. Förlossningens dokumentation finns till största delen i  

Partus. Vid behov av åtkomst av information i det obstetriska journalsyste-

met Partus, v g kontakta förlossningen för information! 

 

 

 

 

https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/producentplats/vard/Publicerade/Publik/Diagnos/ICD10/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20v%C3%A5rd%20i%20samband%20med%20f%C3%B6rlossning.pdf&action=default
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/producentplats/vard/Publicerade/Publik/Diagnos/ICD10/Sovdos.pdf&action=default
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Vårdmål – aktiviteter och utvärdering 

 

Vårdmål Aktivitet Utvärdering Åtgärd 

1a 

Smärtlindring 

Peroral smärtlindring –  

s k tablettsovdos. Patien-

ten tar själv de tabletter 

hon fått med sig från 

förlossningen.  

Tillräcklig smärtlindring? 

Be patienten säga till om 

hon inte kan vila pga. tillta-

gande/kraftiga samman-

dragningar. 

Otillräcklig smärtlindring/ 

tilltagande värkar:  

Be patienten ringa förloss-

ningsavdelningen för rådgiv-

ning. 

1b 

Smärtlindring 

Injektionssovdos:  

Ge injektioner (se rubrik 

injektionssovdos ovan) 

enligt ord från förloss-

ningen. 

Som ovan.  Som ovan. 

1c 

Smärtlindring 

Övrig smärtlindring: 

TENS apparat (om pati-

enten har hyrt en själv). 

Värme (riskudde, varm-

vattenflaska, varmhand-

duk). 

Varm dusch eller bad. 

Som ovan. Som ovan. 

2a 

Vaginal blöd-

ning 

Be patienten säga till vid 

blödning. 

 

Liten blödning (mindre än 

en mens). 

Be patienten kontakta för-

lossningsavdelningen för 

rådgivning. 

2b 

Vaginal blöd-

ning 

Be patienten omgående 

säga till vid stor blöd-

ning. 

Stor blödning (som en mens 

eller mer). 

Vid stor vaginal blödning 

flyttas patienten omgående 

till förlossningsavdelningen. 

Be någon ringa och meddela 

att patienten är på väg. 

3 

Vattenavgång 

Be patienten säga till om 

vattnet går. 

 Be patienten kontakta för-

lossningsavdelningen för 

rådgivning. 

4 

Nutrition 

Patienten får för det 

mesta äta och dricka fritt. 

Hon skall själv vara in-

formerad om det före-

kommer restriktioner. 

 Vid frågetecken, kontakta 

förlossningen för rådgivning. 

5 

Uppföljning 

Dessa patienter kommer 

till hotellet från förloss-

ningsavdelningen efter 

att sedvanliga kontroller 

utförts 

Patienten har en plan för 

fortsatt uppföljning på för-

lossningsavdelningen. 

Vid behov av råd och stöd: 

Ring förlossningsavdelning-

en dygnet runt. 

 

 


