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1

Inledning

Generellt så ska barn inte vårdas på intensivvården i Ljungby. Undantag är
okomplicerade lindriga hjärnskakningar hos barn som är över 3 år. Det innebär
barn som efter ett skalltrauma har återhämtat sig och inte uppvisar några allvarliga
tecken på hjärnskada.
I övrigt gäller enligt nedan.
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Stabilisering inför transport:

Alla barn som kommer till Ljungby sjukhus och som är allvarligt sjuka och som av
IVA läkaren inte bedöms vara i transportabelt tillstånd ska kvarstanna i Ljungby
för stabilisering inför transport.







Om ett barn av IVA-läkaren bedöms vara i behov av att komma upp på
IVA i Ljungby så ska barnet göra så.
Barnjouren i Växjö kontaktas.
Ansvarig IVA-läkare i Ljungby sköter om behandlingen av barnet i samråd
med barnjouren i Växjö.
Barnklinikens avdelning 11 blir också ”hemortsklinik” för barnet även om
barnet vårdas på IVA i Ljungby.
Barn som tillhör kirurg- eller ortopedkliniken skrivs in på sin respektive
avdelning på Ljungby lasarett.
Kontakta även ansvarig IVA-läkare i Växjö för råd och diskussion om
handläggning.
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Vid transport:

3.1 Transport till annan vårdenhet
Efter stabilisering och när barnet bedöms vara så pass stabilt att en transport kan
ske på ett säkert sätt så ska barnet överföras till IVA-Växjö alt till annan IVA med
mer erfarenhet av barn.
Överväg om barnets tillstånd är sådant att vård på universitetssjukhus är indicerat.
Kontakta i sådant fall barn-IVA jouren på Lunds universitetssjukhus.
Om barnet skall till IVA Växjö kontakta ansvarig IVA-läkare i Växjö för råd och
diskussion om handläggning.
3.2 Vid fall med mycket svårt sjuka barn som skall transporteras
Om det endast är en narkosläkare i tjänst i Ljungby och bedömmingen är att en
narkosläkare bör följa med barnet, så tas kontakt med narkosjouren i Växjö.
Denne tar sedan kontakt med sin Anestesibakjour i Växjö, som tar ställning om
Växjö kan hjälpa till med narkosläkarkompetens under transporten och vem i så
fall som ska åka.
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Om akuttransport krävs med medföljande narkosläkare

4.1 Transport till annat sjukhus än Växjö
Om barnets tillstånd är sådant att man måste komma iväg så fort som möjligt till
annat sjukhus än Växjö och att man inte hinner invänta en narkosläkare från
Växjö så är alternativen att:
1. Riskbedömning görs av narkosläkare Ljungby mellan att Ljungby lasarett
står utan narkosläkare för en kortare tid eller att transporten behöver
vänta.
2. Om narkosläkaren från Ljungby väljer att åka med barnet, kontaktas i så
fall narkosjouren i Växjö innan transport. Det är narkosbakjouren i Växjö
som slutligen avgör om Växjö kan sända en narkosläkare till Ljungby för
att täcka upp bartfall.
3. En narkosläkaren från Växjö åker så fort som möjligt till Ljungby lasarett
för att täcka upp bortfallet.
4.2

Transport till Växjö
1. Riskbedömning görs av narkosläkare Ljungby mellan att Ljungby lasarett
står utan narkosläkare för en kortare tid eller att transporten behöver
vänta.
2. Om narkosläkaren från Ljungby väljer att åka med barnet, kontaktas i så
fall narkosjouren i Växjö innan transport.
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3. Efter överlämning av barnet i Växjö åker narkosläkaren åter Ljungby med
snabbast transport.
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.
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