
DAGSPROGRAMMET PÅ BARSELHOTELLET, ST. OLAV 

 
Kl. 07.30-08.00  Vaktskifte med rapport. 

 

Kl. 08.00-09.30  Vi kommer innom alle rom for å høre hvordan dere har det, om  

                           dere trenger hjelp, og gir informasjon om dagens program.  

 

Ca Kl. 09.00         Barnelegen undersøker alle barn som er født det siste  

døgnet. Dere blir hentet på rommet, og undersøkelsen er på     

barnelegekontoret ved siden av vaktrommet. Dette skjer alle 

dager unntatt søndag. Tidspunktet blir noe senere på lørdager.  

 

Kl.10.40              Fysioterapeuten kommer hit mandager, onsdager og fredager og  

informerer om bekkenbunnstrening på oppholdsrommet. Her 

finner dere også skriftlig informasjon. På vår nettside finnes 

en video der man ser bekkenbunnstrening.      

 

Etter frokost/før klokken 11.00 

                          Utreise – de som skal reise hjem leverer inn nøkkelkort og     

      sjekker ut nede i hotellresepsjon i U1 før kl. 11.00.  

                          

Kl. 12.30              Barseltime på oppholdsrommet. Her ønsker vi å møte alle som  

                          har født i løpet av siste døgnet. Jordmor eller barnepleier  

                          informerer om de første dagene etter fødselen, om barnet &  

                          barnestell, amming og den nye hverdagen. 

 

Kl. 13.30-15.00  Siesta: En rolig periode der familien kan hente seg inn uten å bli 

                         forstyrret av oss eller besøk, men dere må bare ringe på hvis    

                         dere har behov for hjelp      

        

  I løpet av dagen: vi tilbyr ammeveiledning hele døgnet, viser barnestell og 

bading og tar blodprøver på mor og barn etter behov. Alle nyfødte tilbys å delta 

i Nyfødtscreeningen, det som før ble kalt Føllingprøven. Denne prøven kan taes 

når barnet er 48 timer gammelt, og tas vanligvis før utreisen. Hørseltest tas 

også på alle barn (se eget infoskriv i permen). Ammefilmen kan sees på 

oppholdsrommet. Der finnes også diverse informasjonsbrosjyrer dere kan ta 

med hjem. 

 

Kl. 15.15-15.45     Vaktskifte med rapport og deretter runde på alle rom. 

 

 



 

Utreise – ettermiddag. Vi har fleksibel utreise, og man kan velge å dra hjem når 

man vil.  

 

Førstegangsforeldre reiser vanligvis hjem den dagen når barnet er 60 timer 

gammelt, hvis det skjer før klokken 17.00.  

Det er ikke noe i veien for at man drar etter at nyfødtscreening, og de andre 

undersøkelsene av barnet er tatt, det vil si etter ca 48 timer. 

 

For flergangsforeldre, som har barn fra før, er det vanlig å reise hjem den dag 

barnet blir 48 timer gammelt, hvis det skjer før klokken 17.00, etter at 

nyfødtscreening, hørselstest og vektkontroll er utført. 

 

Hvis barnet blir 48 eller 60 timer etter klokken 17.00, kan man velge å bli til 

dagen etter; men selvfølgelig kan man reise hjem senere på kvelden, hvis man 

ønsker. 

Det går fint å reise hjem før barnet er 48 timer; da ordner vi med en poliklinisk 

time på vår Ammepoliklinikk, som da tar nyfødtscreening, hørselstest og 

vektkontroll av barnet. 

 

Jordmor Hjem: For dem som ønsker å reise hjem 6-24 timer etter fødselen, 

finnes vårt Jordmor Hjem-team! Det er et tilbud som innebærer at dere får 

besøk av en jordmor i hjemmet deres, som tar vektkontroll, nyfødtscreening og 

andre nødvendige blodprøver, hun tar hørselstest og følger opp amming.  

Er dere interessert så ta kontakt med en av oss på avdelingen, og så ordner vi 

resten  

 

De som skal reise hjem i løpet av   

                           ettermiddagen leverer inn nøkkelkort og sjekker ut nede i  

                          resepsjon i U1 fram til kl. 17.00.  

 

Kl. 18.00:              Utreisetime – felles informasjon på oppholdsrommet for dem 

som reiser hjem dagen etterpå. Vi tilbyr samtale om 

fødselsopplevelsen individuelt på rommet. 

                            . 

Kl. 22.15-22.30     Vaktskifte med rapport, og runde på alle rom. 

. 

Bruk gjerne oppholdsrommet, der kan man treffe andre familier og få mulighet 

til å bytte erfaringer som nybakte foreldre  


