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Akademiska sjukhuset 
751 85 Uppsala 
Telefon 018-611 00 00 vx 

Kontakt 
BB på väg och återbesöksmottagning 
Telefon 018 - 611 56 91 
 
Besöksadress 
Akademiska sjukhuset  
Ingång 96 BV 
 
 
Barnmorskemottagningar i länet: 
För dig som hör till Bålsta, Enköping, Heby, Tierp eller Gimo är det 
barnmorskemottagningen på din vårdcentral som tar hand om 
uppföljningen samt planerar återbesök. 
Går ni hem på en helg håller BB på väg kontakt genom telefonsamtal 
fram till följande vardag. 
 
 
Bålsta 0171-66 71 00 
 
Enköping 0171-41 82 94 
 
Heby 018-611 07 50 
 
Tierp 0293-202 30 
 
Gimo 018-611 07 90 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BB på väg och återbesöksmottagning 
Kvinnosjukvården 

 



 

 

Förutsättningen för tidig hemgång är att både mor och barn mår bra, 
barnläkare har undersökt barnet och att barnet kommit igång att äta. 
 
Uppföljning 
De familjer som åker hem tidigast sex timmar efter förlossningen fram 
till att barnet är 72 timmar får fortsatt uppföljning genom kontakt med 
BB på väg. 
 
Följande dag kommer en barnmorska från BB på väg att ringa och höra 
hur det går. Glöm inte att ha telefonen påslagen! Till de familjer som bor 
inom Uppsala och Knivsta kommun kan vid behov hembesök erbjudas. 
 
För de familjer som hör till Bålsta, Enköping, Heby, Tierp eller Gimo är 
det barnmorskan på er barnmorskemottagning som tar hand om 
uppföljning samt planerar återbesök. Går ni hem på en helg håller BB på 
väg kontakt genom telefonsamtal fram till följande vardag. 
 
Trygg och säker hemgång 
Vår målsättning är att det ska kännas tryggt att som nybliven förälder 
åka hem tidigt från sjukhuset med vetskapen om att vi kontaktar er 
dagen därpå. 
 
Under telefonsamtal/hembesök samtalar barnmorskan med den 
nyförlösta mamman för att höra hur hon mår, svarar på frågor och ge råd 
utifrån hennes behov. Barnmorskan ställer även frågor om barnet och 
amning/matning för att utifrån era behov och frågor ge information och 
råd om barnets skötsel. 
 
Nyföddhetsgulsot 
Uppföljning av barn som får nyföddhetsgulsot kan ofta utföras i hemmet 
men om blodprov krävs kan det bli aktuellt att ni kommer till sjukhuset 
för provtagning och uppföljning. 

Återbesöksmottagning 

De barn som går hem inom 72 timmar kommer tillbaka till mottagningen 
för: 

 Undersökning av barnmorska eller barnläkare 
 Vikt  
 PKU prov om det inte redan är taget  
 OAE om det inte redan är utfört 

 
För mammor som har frågor, behöver hjälp med amning eller har andra 
problem finns även möjlighet att samtala med en barnmorska. 

Barnmorskan som ringer hem till er meddelar datum och tid för 
återbesöket. 
För er som ska göra återbesök i Uppsala finns mottagningen vid ingång 
96. Det är inte möjligt att ta med syskon till återbesöksmottagningen då 
lokalerna är små och för att minska infektionsrisken. 

Vid besök på återbesöksmottagningen i Uppsala behöver ni inte anmäla 
dig i patientanmälan på entréplan. Gå direkt till mottagningen och slå er 
ner i väntrummet så ropar vi upp er när det är er tur. 

 
 


