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Pyelonefrit - återbesök
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken
Urinvägsinfektion (UVI) är en av de vanligaste bakteriella infektionerna hos barn,
varav många drabbas under det första levnadsåret. En hög uppmärksamhet för
UVI är därför nödvändig, särskilt de små barnen.
Barnakutmottagningen:
Akutbesök:
Om barnet påbörjat antibiotikabehandling på grund av misstanke om pyelonefrit
och CRP är mindre än 70, planeras ett återbesök för blodprovstagning till
sjuksköterska på barnakuten inom 1- 1 ½ dygn. Detta för att fånga högsta CRPvärdet.
Är CRP mer än 70 redan vid akutbesöket behöver inte barnet återkomma om 1- 1
½ dygn. Istället planeras barnet in på Barnmottagningen, Växjö enligt ”Om CRP
är högre än 70”, var god se nedan.
Återbesök på barnakutmottagningen:
 CRP kontrolleras via analysapparat på barnakuten.
 Nytt urinprov behöver som regel inte kontrolleras vid detta återbesök.

I Cambio COSMIC skrivs CRP in under lokala analyser och ansvarig läkare
skrivs som beställare. Beställande enhet: Barnakuten Växjö
 Om barnet inte mår väl vid besöket ska det bokas in för läkarundersökning
på barnakuten.
Om CRP är lägre än 70 vid återbesöket:
 Personal på barnakuten bokar in telefontid till sjuksköterska på
barnmottagningen inom 2-3 dagar, då urinodlingen beräknas vara färdig.
 Telefontiden bokas i tidbok BoU, sjuksköterska, Växjö. Tiden fribokas
dagligen mellan kl. 13.00–13.30. Vid behov, var god se rutin
”Urinvägsmottagning på Barn-och ungdomsmottagning, CLV”.
Om CRP är högre än 70:
 Personal på barnakuten bokar in barnet för återbesök på
Urinvägsmottagning efter 2-3 dagar till barnmottagningen, Växjö. Vid
behov, var god se rutin ”Urinvägsmottagning på Barn-och
ungdomsmottagning, CLV”.
 Läkarna följer PM gällande åtgärder vid CRP över 70.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Kontroll av CRP på vårdcentral alternativt Barnmottagningen Ljungby:
 I de fall familjen har långt att köra kan familjen erbjudas ta CRP på sin
vårdcentral alternativt på barnmottagningen Ljungby för att kontrollera
CRP.

När detta sker är det viktigt att ett provtagningsunderlag läggs i Cambio
Cosmic. Beställare ska vara ansvarig läkare. Beställande enhet ska vara
Barnakuten.

Ring till Vårdcentralen alternativt Barnmottagningen Ljungby för att info
att ett barn kommer för provtagning.

Sjuksköterskan som arbetar på barnakuten har som uppgift att bevaka
provsvaret. Är CRP lägre än 70 bokas ett telefonsamtal, se ” Om CRP är
lägre än 70 vid återbesöket”. Är CRP högre än 70 bokas ett besök till
Barnmottagningen Växjö, se ”Om CRP är högre än 70”.
Barn- och ungdomsmottagningen:
Telefonsamtal:
 Vid det telefonsamtalet tar sjuksköterskan reda på hur barnet mår, familjen
får information om svaret på urinodling, att medicinen de har fått är rätt
behandling.

Om barnet inte mår bättre bokas det in samma dag för läkarundersökning
på barnakuten.
Återbesök på barnmottagningen:
 Vid besöket på barnmottagningen kontrolleras då urinodlingsvar,
allmäntillstånd och CRP samt information om DMSA-scint. Som regel
behöver inte ett nytt urinprov kontrolleras.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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