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Syfte och omfattning
Syftet med rutinen är att beskriva hantering av kroniskt sjuka barn och övriga barn
vid akut sjukdom. Det är en överenskommelse mellan Barn- och
ungdomssjukvården Gävleborg och Primärvården. Gäller Barn- och
ungdomssjukvården Gävleborg, Akutmottagningen Gävleborg och Primärvården i
Gästrikland samt 1177 Vårdguiden på telefon.

Beskrivning
Följande barn som söker akut får komma direkt till barnläkare på
akutmottagningen utan remiss:
1. Alla former av insjuknande hos barn med:
 Allvarliga blodsjukdomar
 Barn med immunosuppressiv behandling (ex njursjukdom, reumatologiska
sjukdomar, kollagenoser, inflammatorisk tarmsjukdom)
 Cancersjukdom
 Genomgången transplantation (lever, njure eller benmärg)
 Vissa andra tillstånd t.ex. allvarlig hjärtsjukdom, CF, multihandikapp. För
dessa barn framgår i BUS journal att de sköts helt inom BUS.
2. Barn som följs på BUS för kroniska sjukdomar där det akuta
insjuknandet hänför sig till grundsjukdomen, exempelvis:
 Astma
 Diabetes
 Epilepsi
 Inflammatorisk tarmsjukdom
3.
Övriga tillstånd:
 Alla barn upp till 1 månads ålder
 Andningssvårigheter hos barn under 1 års ålder (inklusive barn med
misstänkt falsk krupp)
 Barn som bedöms ha allvarligt påverkat allmäntillstånd
 Barn med kramper.
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Vid misstanke om sexuellt övergrepp som Socialtjänsten och/eller
Polismyndigheten utreder ska Barn- och ungdomssjukvården i Gävle
kontaktas för samråd.
Misstänkt intoxikation
Misstänkt urinvägsinfektion hos barn under 2 års ålder

Särskilda kommentarer:
Övriga barn hänvisas till Hälsocentral/FLJ under dess öppettider. Det är en
självklarhet att när familjeläkaren så begär tar jourhavande barnläkare över
ansvaret för patienten.
Barnläkare bör konsulteras frikostigt men familjeläkarnas speciella kompetens bör
utnyttjas där en fördröjning av det medicinska handläggandet kan inverka negativt
på behandlingsresultat.

Dokumentinformation
Granskat av Fredrik Sewon öl/medicinsk rådgivare, VO BUS.
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