
Sammanställd av Chatarina Strömbäck Södertälje Sjukhus

Egna frågor

Ta gärna med detta ex vid inskrivningen.

Till dig som ska genomgå 
planerat Kejsarsnitt
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Vi är miljöcertifierade 
enligt ISO 14 001

Södertälje Sjukhus AB 
Rosenborgsgatan 6-10

152 86 Söder täl je
Telefon vxl : 08-550 240 00

soder tal jesjukhus.se Södertälje SjukhuS –  din nära SpecialiStvård



Till dig som ska genomgå 
planerat Kejsarsnitt
Dagen före kejsarsnittet är du välkommen till specialistmödravården. Vid 
det tillfället träffar du en barnmorska som informerar om hur ingreppet 
går till samt gör en del förberedelser inför operationen. Barnmorskan tar 
blodtryck och blodprover, kontrollerar barnets läge och barnets  hjärtljud 
och det görs en bedömning av vilken typ av stödstrumpor som rekom-
menderas för att minska risken för blodpropp i benen i samband med 
operationen. Du kommer också att träffa sjukgymnast, gynekolog och nar-
kosläkare.  Dagen därpå, när kejsarsnittet ska genomföras, kommer du till 
förlossningsavdelningen.

Dina förberedelser hemma
Fasta
Från klockan 24 natten före operationen ska du inte äta eller dricka något.

hygien
Kvällen före operation ska du duscha och tvätta dig med en speciell tvål, 
Descutan, som du köper på apoteket. Håret tvättas med vanligt schampo. 
Detta upprepas samma morgon som du ska opereras. 
Lämna alla smycken hemma och avlägsna eventuellt nagellack. Linser går 
bra att ha kvar. 

När du kommer in till sjukhuset
Du får byta om till sjukhusets kläder. En kateter kommer att sättas in i 
urinblåsan. Det gör man för att operationen kommer att ske i det område 
där urinblåsan ligger. 

rakning
De flesta operationssnitten görs strax ovanför blygdbenet. För att förban-
det ska sitta bra efter operationen rakas håret bort. Detta göras så nära inpå 
operationen som möjligt.

Strumpor
Du kommer att få sätta på dig stödstrumpor före operationen. Det mins-
kar risken för blodpropp efter operationen.

dropp
Eftersom du inte får äta eller dricka före operationen kommer barnmor-
skan att sätta en kanyl på handen och till denna koppla ett dropp för att du 
och barnet ska få vätska före, under och efter operationen.

pappa, partner, anhörig
Du får ta med en person som får vara med vid barnets födelse. Han eller 
hon måste också byta om till sjukhuskläder och skor innan ni kommer till 
operationsavdelningen. Det går bra att ta med kamera om du/ni önskar 
fotografera barnet när det ligger hos dig på bröstet efter födelsen. Det är 
viktigt att du som anhörig äter en bra frukost innan du/ni kommer till 
sjukhuset. När alla förberedelser är klara åker ni till operation.

Bedövning
Olika bedövningsmetoder kan användas. I allmänhet erbjuds ryggbedöv-
ning som gör dig helt smärtfri. Du kommer att känna beröring men inte 
smärta och kyla. Metoden innebär att du är vaken och omedelbart kan ta 
emot ditt barn som inte heller påverkats av narkosmedel. 

Före operationen testas bedövningen noggrant så att bedövningen har  
tagit bra.

Operationen
På operationsavdelningen kommer du att träffa narkossjuksköterska, ope-
rationssjuksköterska,  narkosläkare och undersköterska. De bildar det team 
som genomför operationen.

Från förlossningsavdelningen kommer en barnmorska som tar hand om 
barnet, en undersköterska som assisterar barnmorskan samt en till två gy-
nekologer som genomför själva operationen. Totalt inne på operationssa-
len med dig och din partner/anhörig kommer det vara cirka tio personer.

När barnet är fött läggs det på ditt bröst så att mötet mellan dig och ditt 
barn liknar det möte som sker vid en vanlig förlossning. Det är viktigt att 
barnet får ligga hud mot hud hos dig.

Efter operationen
När operationen är klar flyttas du till uppvakningsavdelningen. Du får ha 
barnet hos dig om pappa/partner finns med dig. Det är han/hon som har 
ansvar för barnet. Den första amningsstunden brukar ofta ske nu.
När bedövningen börjar släppa och du mår bra får du komma till BB-
avdelningen. Här stannar du tills du känner dig redo för att åka hem.

på BB
På vår BB-avdelning får du hjälp att komma igång efter operationen. På 
kvällen får du komma upp och stå vid sängkanten. Nästföljande morgon 
hjälper vi dig att komma upp och duscha. Stöd och vägledning för att få 
en så bra amningsstart som möjlig får du också. När du känner dig redo 
att åka hem vill vi planera för din utskrivning från BB. Det är bra om du 
meddelar personalen det i god tid, gärna kvällen före.

Såret
På tredje dagen efter operationen tar vi bort förbandet och eventuella stygn 
eller agraffer. Om såret ser fint ut går det bra att duscha direkt på så-
ret. Tänk på att lufta såret första veckan efter operationen eftersom det  
blir varmt och fuktigt i det här området. Skulle du få feber, en rodnad 
runt såret eller att det börjar vätska sig ska du ringa till förlossningen för 
rådgivning.


