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Om avdelingen
Føde-barselavdelingen ligger på plan 5 i C-fløya. Det er en felles avdeling med 

føde- poliklinikk, fødsler og barseltid.

Keisersnittopererte er vanligvis innlagt tre til fire døgn, alt etter individuelle 

vurderte behov.

Forberedelser
Tilsendte timeavtale ved fødepoliklinikken er satt av til forberedelser og 

informasjon om inngrepet og oppholdet, oppmøte C5. Du kan først registrere 

deg og ta forhåndsbestilt blodprøve ved sykehusets hovedinngang, A6. Etter 

samtalen ved fødepoliklinikken går du til anestesiens poliklinikk, A6. Der blir du 

kalt inn for informasjon og samtale om bedøvelse under operasjonen.

Medisiner
Gi alltid beskjed om medisiner du bruker, både til gynekolog og anestesilege. 

Dette for å avklare medisineringen på operasjonsdagen. Ta alltid med egne 

medisiner, det er spesielt viktig ved diabetes og astma.



Fasting før du kommer
Du kan spise inntil 6 timer før operasjon og drikke klare væsker inntil 2 timer 

før operasjonen (dette gjelder også røyk, snus, tyggegummi og drops).

Denne beskjeden er svært viktig at du følger, vi vil unngå at du kaster opp 

mens du er bedøvet. Dette gjelder også ved ryggbedøvelse.

Dusj
Om du sover hjemme skal du møte i avdelingen på operasjonsdagen senest 

kl 0630. Du må da dusje med Hibiscrubsåpe. Vær oppmerksom på rengjøring 

av navlen og negler. De skal være klipt og uten neglelakk. Fjern klokker, 

ringer, smykker og sminke. Om du bruker linser/briller kan disse oppbevares 

i avdelingen. Utover dette tar vi ikke ansvar for verdisaker. Du ikler deg 

sykehusets nattskjorte.

Andre forberedelser
Jordmor undersøker barnets leie og hjertelyd. Du vil få innlagt et kateter for 

å holde urinblæren tom, og en venflon inn i en blodåre på håndbaken for å få 

væske intravenøst. Vi maskinklipper hår rundt operasjonsstedet i det vi kaller 

bikinilinjen. Unngå intimbarbering ca 4 uker før keisersnittet. Dette for å unngå 

små rifter i huden som kan gi infeksjonsrisiko. 

Keisersnittet
Vanligvis starter operasjonen på morgenen. Om keisersnittet blir utført med 

ryggbedøvelse kan du ha med deg en ledsager. Ledsager vil få hjelp til å kle 

seg i grønt sykehustøy, og må utføre en grundig håndvask før inngang til 

operasjonsstuen. Ved ryggbedøvelse går det raskt fra operasjonsstart til barnet 

er født, hele operasjonen varer vanligvis ca 30-45 min. Jordmor er med, og det 

etterstrebes at du/dere kan få ha barnet hos dere etter operasjonen. Vi ønsker 

å informere om at fotografering og mobilbruk ikke er tillat på operasjonsstuen.



Etter inngrepet
Du får du et opphold ved oppvåkningsavdelingen før du overflyttes til 

barselavdelingen. Barnet følger i hovedsak mor og evt. den du har med deg. 

Jordmor/barnepleier vil se til dere ved oppvåkningsavdelingen og hjelpe 

barnet til kontakt og amming. Du får drikke etter inngrepet. De fleste kommer 

seg opp på kvelden, da fjernes kateteret. Det er viktig at du får tisset og tømt 

blæren regelmessig etterpå.

Barsel
De første dagene vil du trenge smertestillende medisin, vi gir vanligvis 

tabletter. For å forebygge blodpropp oppfordres du til å komme fort på beina. 

I tillegg får du en sprøyte med blodfortynnende medisin de tre første dagene. 

Bandasjen skal dekke såret under oppholdet, vi skifter bare om den blir 

gjennomtrukket av blod/væske. Du kan dusje. Såret inspiseres før utreise. Du 

kan spise og drikke normalt.

Barnet er hos deg hele døgnet for å få nærhet, varme, samspill og etablering 

av amming. Personalet er behjelpelig og gir veiledning og hjelp i amming, 

barnestell, navlestell, bading med videre. De daglige rutinene og informasjon i 

barseltiden er den samme for alle.

Etter et keisersnitt vil du være innlagt i barselavdelingen. En overflytting til 

barselhotellet gjøres etter faglige kriterier og vurderes fortløpende. For å 

forebygge infeksjoner ber vi deg å være nøye med håndvask, bruke rene klær 

og inne-skotøy, og ikke la andre enn deg og babyen ligge i sengen.

Utreise
Før utreise får du samtale med gynekolog og jordmor. Det er viktig at du vet 

hvorfor du ble forløst med keisersnitt og får informasjon om forhold for senere 

svangerskap og fødsel. Epikrise vil bli sendt til din fastlege og forebyggende 

helsetjeneste om ikke annet blir avtalt.



Operasjonssåret er sydd med stifter som skal fjernes 6-8 dager etter 

operasjonsdagen. Dette kan skje hos egen lege. Tørr bandasje kan sitte på til 

stingene blir fjernet. 

De første 5-6 ukene skal du unngå hard trening og tunge løft (tungt husarbeid, 

løft av eldre søsken, barnevogn inn/ut av bil og lignende). Du kan bruke 

smertegrensen som mål på hvor mye du kan løfte/bære. Om du får tegn 

til sårinfeksjon etter hjemkomst er det viktig at du kontakter din fastlege. 

Sykehuset følger deg også opp, og du vil få tilsendt et skriv i posten med 

spørsmål om eventuelle infeksjonstegn.

Dersom du har spørsmål kan de rettes til enhetsleder ved 

fødebarselavdelingen,  

77 62 81 51

Se også vår nettside ved unn.no https://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-

kvinnehelseklinikken/kvinneklinikken/fodeavdelingen-tromso

Velkommen!
Hilsen oss ved føde-barselavdelingen, 77 62 64 70
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