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Introduktion 

För att börja arbeta på Barn- och ungdomskliniken krävs ca 1 månads bredvidgång. 

Patienter 

Syftet med dagsjukvård är att ha välinformerade barn, ungdomar och föräldrar, vilket 

bidrar till att ge trygghet samt minska rädslan inför en undersökning/behandling. 

Samordning av undersökningar och behandlingar gör att antalet besök kan 

reduceras. Detta leder till en bättre kontinuitet mellan barn och personal samt ett gott 

omhändertagande i en trivsam miljö. Patienterna på dagsjukvården utreds och 

vårdas inom specialiteterna Medicin, Kirurgi, och Ortopedi.  

Hur arbetar vi? 

All verksamhet på dagsjukvården är planerad. I mån av tid kan vi ta emot ”akuta” 

besök. 

Planering och samordning är en viktig del av verksamheten för att minimera antalet 

besök. 

Vi samverkar med röntgen, Nuclearlab, klinfys, BUP, Hab, Anestesin samt 

Neuropsykiatriska teamet. 

Vi har Onkologmottagning 1g/vecka. 

Dagliga rutiner 

Vi berättar hur undersökningen går till med hjälp av:  

Boken ”Vår kropp” som visar vilken del av kroppen som skall undersökas 

Förberedelsepärm med fotografier och WWW.1177.se  

Dockor 

Material som används är t ex PVK, kateter och lustgasutrustning 

Studiebesök på den enhet där undersökningen skall göras 



Informationen riktar sig till barnet och föräldrarna. Barn och föräldrar möter samma 

sjuksköterska både vid förberedelser samt undersökning. Sjuksköterskan är med vid 

undersökningen. 

Undersökningar och behandlingar 

Tarmbiopsi, miktionsuretrocystografi (MUCG), ultraljud, datortomografi, 

magnetröntgen och andra undersökningar om barnet behöver medicineras. 

Cytostatikainfusioner 

Provtagning, injektioner och infusioner. 

Isotopundersökningar 

EEG 

Förberedelse inför operation och undersökningar.  

Bearbetning av stickrädsla hos de barn vi har behandlat och övriga i mån av tid. 

Lustgasadministrering till barn som behöver smärtstillas inför olika procedurer. 
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