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Behandling och förflyttning vid akut 
situation nyfödd på Patienthotell Vistet 
 
Syfte 
Oväntade akuta situationer kan uppkomma under nyföddhetstiden utan att 

det finns några riskfaktorer. Patienthotell Vistet ligger avståndsmässigt 

längre bort från läkarexpedition, jour rum och barnavdelning 56 samt har 

annorlunda bemanningsstruktur och kompetensfördelning än medicinsk BB-

avdelning 55. Syftet med denna rutin är att klargöra plats för den akuta be-

handlingen av barnet samt plats för fortsatt eftervård. 

 
Omfattning/berörda enheter 
Patienthotell Vistet, medicinsk BB-avdelning 55 samt barnavdelning 56 på 

Sunderby Sjukhus. 

 
Rutinbeskrivning 
 
Larm, bedömning och akut behandling  
Om det uppkommer akut situation för nyfött barn som eftervårdas på Pati-

enthotell Vistet så ska ansvarig personal som är på plats hos patienten (un-

dersköterska eller barnmorska): 

 Omedelbart ta barnet till behandlingsrummet på plan 6 (där barnläkarun-

dersökningen vanligtvis sker och där akututrustning finns) och påbörja 

adekvat behandling utefter vilken kompetens och de befogenheter perso-

nen har. 

 På plats i behandlingsrummet larma/tillkalla assistans av ytterligare per-

sonal som är befintlig på patienthotellet, alltid först via larmknapp i be-

handlingsrummet och i andra hand även via telefon om det är nödvändigt 

att övrig personal snabbt vet vilken situation som uppstått för att ex. ta 

med läkemedel. Lämna inte barnet eller fördröj adekvat behandling för att 

hämta assistans!  

 Larm sker sedan enligt följande: 

- Legitimerad personal (barnmorska eller sjuksköterska) kontaktar an-

svarig barnläkare (sökare 93601) och informerar om situationen. 

- Barnmorska eller sjuksköterska från hotellet transporterar barnet i 

transportsäng omedelbart till barnavdelning 56 för fortsatt vård och 

undersökning, eventuell pågående behandling (t.ex. ventilering) ut-

förs fortsatt under transporten dit.  

- Barnläkare meddelar personal på barnavdelning 56. 

 

Fortsatt eftervård 
Då en akut medicinsk situation uppkommit hos nyfött barn som eftervårdas 

på Patienthotell Vistet bör fortsatt eftervård ske på medicinsk BB-avdelning 

55 alternativt barnavdelning 56. Individuella bedömningar beroende på all-

varlighetsgrad av den uppkomna situationen kan göras. Det är ansvarig barn-

läkare som beslutar om fortsatt eftervårdsplats. 


