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1 Samarbete och patientfördelning mellan IVA och
Neonatalavdelningen (Avd 10) vid CLV
Riktlinjerna avser främst ålderskategori 1–12 mån. Barn yngre än 3 mån bör i
händelse av ventilations- och/eller cirkulationssvikt primärt kunna tas om hand på
avd 10. Motsvarande situation hos barn äldre än 12 mån bör vårdas på IVA.
Naturligtvis måste bakomliggande medicinsk problematik vägas in i beslutet om
lämplig vårdplats.
Om hotande eller manifest svikt av vitalfunktionerna (vanligen
ventilationsproblematik) inträffar hos ett barn i åldern 1–12 mån kontaktar
PAL/primärjour på barnkliniken i första hand neojour på avd 10. Neojouren bör
sedan alltid samråda med jourhavande IVA-läkare för ett gemensamt beslut om
vilka insatser som behövs och var barnet skall vårdas.
Överflyttas barnet till IVA är barnläkare PAL. Detta medför ett medicinskt
ansvarig för barnet. PAL ska besöka IVA dagligen och tillsammans med IVAläkaren planera vård och ordinationer. IVA-läkare ansvarar för eventuell
respiratorvård eller annat andningsunderstöd samt handlägger alla akut uppkomna
situationer. IVA-läkaren för journal enligt gängse principer vid IVA-vård. PAL
ska också regelbundet journalföra sina bedömningar och beslut.
Barn-PAL ansvarar tillsammans med IVA-läkare för information till föräldrar.
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Vårdas barnet på avd 10 föreslås PAL-ansvaret, i den mån det tidigare funnits
någon PAL, att överflyttas till neojour.
För barn som vårdas på IVA kan neonatalsjuksköterska tillföra ytterligare
kompetens vad det gäller det lilla barnets behov av t.ex. omvårdnad, enteral
nutrition, smärtbehandling samt psykosocialt omhändertagande av föräldrar. För
varje barn bör en omvårdnadsplan upprättas i samråd med alla berörda
personalkategorier.

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