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Syfte
Anestesi av mindre barn är komplicerat och tillgänglig litteratur stöder att sådana
barn bör sövas av anestesiolog med god kompetens och vana att söva barn. Då
antalet riktigt små barn som sövs i Region Kronoberg kraftigt minskat de senaste
åren kan vi inte generellt upprätthålla tillräckligt hög kompetens bland
anestesiologer och övrig organisation. Var god se nedan för riktlinje gällande
sövning av barn i Växjö respektive Ljungby.

Riktlinje Växjö
Införande av gräns för sövning av barn under 1 år/10 kg för elektiva och
subakuta ingrepp samt MRT vid centrallasarettet i Växjö.






Barn under 1 år/10 kg som behöver elektiv/subakut narkos skickas av
ansvarig klinik till barn-och ungdomssjukhuset, Lund för handläggning efter
sedvanlig överrapportering.
Barn 6 månder-1 år eller äldre barn med komplicerande sjukdom (ASA 3-4)
kan eventuellt sövas i Växjö dagtid efter kontakt med van barnanestesiolog
och överenskommelse i det enskilda fallet. Denna anestesiolog ansvarar då, i
samråd med operationsplaneraren, för att det pre-, per- och postoperativa
omhändertagandet av barnet kan skötas på ett säkert sätt.
Vid akuta tillstånd hos barn under 1 år/10 kg där den medicinska
operationsindikationen är för brådskande för att tillåta transport till annat
sjukhus görs i första hand försök att ringa in anestesiolog och övrig personal
med erfarenhet av barnanestesi för handläggandet.

Riktlinje Ljungby



På Ljungby lasarett ska endast barn som är 3 år eller äldre planeras för
anestesi/sedering för akuta och elektiva åtgärder t ex kirurgi.
Vid behov av akuta insatser på barn yngre än 3 år och där det är tveksamt
om en förflyttning av barnet är medicinskt säkert så får ansvarig operatör
och narkosläkare göra en gemensam bedömning hur man ska hantera det.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Konsultera alltid ansvarig narkosläkare (innan dem sätts upp för operation)
om det är barn som är 3 år eller äldre och de har komplicerande sjukdomar.
Även vid större kirurgi och/eller misstänkt lång operationstid.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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