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Gäller för: Ambulansverksamhet
Utförs på: Ambulansverksamhet
Allmänt
 Ett svårt sjukt barn ska i första hand köras till närmaste sjukhus med
barnklinik.
 Anestesiläkare tillkallas alltid om barnet har påtaglig andningspåverkan
och/eller har påverkad cirkulation och/eller påverkat medvetande.
 Hjärtstoppsteam tillkallas om hjärtstopp föreligger.
 Vid transporter med påverkade barn till CLV ska LAS meddelas och
barnet körs till akutmottagningen. Vid stabila tillstånd tas kontakt med
barnkliniken och barnet körs direkt till barnakuten.
Dagtid vardagar
 Barnläkare tjänstgör vanligen vardagar på barnmottagningen i Ljungby,
annars kan jourhavande barnläkare i Växjö kontaktas.
Jourtid före kl 21:00
 När barnmottagningen är stängd handläggs barn av distriktsläkare på
akutmottagningen.
 Distriktsläkarjour arbetar vardagar kl 17-21 och helgdagar kl 08-21.
Jourtid efter kl 21:00
 Akut svårt sjukt barn i ambulans
o Hämtas ett svårt sjukt barn i Ljungbyområdet ska kontakt
omedelbart tas med barnläkare på CLV för ställningstagande om
barnets tillstånd (ex. andning, cirkulation, kramptillstånd) ska
stabiliseras på akutmottagningen LL med hjälp av anestesiläkare
LL. Dessa ska kontaktas före ankomst.
 ”Berusat” barn/ungdom
o Kan transporteras till barnkliniken CLV med annan lämplig
transport såvida inte svikt i vitala funktioner föreligger.
 Barn trauma/trafikolycka
o Barn som drabbats av trauma handläggs av kirurgjour på
närmaste akutsjukhus.
o Huvudprincip är att barnfamilj vid trauma ska vårdas tillsammans.
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Telefonnummer
Ljungby lasarett
 Barnmottagningen akuttelefon, vardagar, 0372-585295
Växjö Centrallasarett
 Barnläkare, nås hela dygnet, 0470-588442
 Barnakuten sjuksköterska akuttelefon, 0470-58447
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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