Förvärvad hjärnskada/stroke hos barn under 18 år
En Regional processbeskrivning beskriver vem som utför vilken hälso- och sjukvård i Halland

SPECIALISTVÅRD

NÄRSJUKVÅRD

REGIONVÅRD

Information till familjen
Barn och ungdomar med
förvärvad hjärnskada

Barn/ungdomar kommer in via akutmottagningarna Hallands sjukhus (HS).
Barn/ungdomar med trauma remitteras direkt till regionvård.
Barn/ungdomar med hjärntumör eller stroke utreds av barn-och ungdomskliniken Hallands
sjukhus Halmstad (HSH) och remitteras sedan till regionvård för tex kirurgi eller intervention.
Barn/ungdomar med infektion i CNS utreds och behandlas av barn-och ungdomskliniken
HSH.
Remitteras sällan till regionvård för utredning eller behandling.

Patient- och
närståendeinformation

Ung cancer:

Remis till
Regionvård.

Barn/ungdomar behandlas och rehabiliteras på Hallands sjukhus Halmstad (HSH), avd 62.

Behandling utifrån behov på
neurokirurgen,
barnonkologen eller
barnneurologen,
Sahlgrenska
Universitetssjukhus eller
Lunds Univeritetssjukhus.

Vårdriktlinje: Hjärnskada- förvärvad

Cancerkompisr
Barncancerfonden
RBU-Rörelsehindrade
barn&ungdomar

Rehabiliteringsmedicin kan konsluteras vid behov.
Inför utskrivning:
3-4 veckor innan hemgång initerar barn- och ungdomskliniken gemensam konferens om
fortsatt behandling. Habilitering och/eller närsjukvård deltar.
SIP görs vid behov.
1177
Vid behov remittering till regionhabilitering. Diskussion med lokalt ansvariga på habilitering
innan remiss.
I övergång mellan slutenvård på barn- och ungdomskliniken HSH och habilitering, kan i vissa
fall dagrehabilitering utgående från avd 62 barn- och ungdomskliniken HSH skapas, om
behov finns och det är möjligt.

Fortsatt uppföljning:
Behov av
multidisciplinärtteam:
Under 16 år:
Remiss till barnhabiliteringen
för rehabilitering och
läkarkontakt.

Rehabilitering på
barnhabiliteringen med
läkarkontakt där.

Remiss till
barnhabilitering.

Rehabilitering på
vuxenhabiliteringen.

Remiss till
vuxenhabilitering.

Över 16 år:
Remiss till vuxenhabilitering
för rehabilitering.

Läkarkontakt på vårdcentral.

Remiss till
vårdcentral.

Remiss till vårdcentral för
läkarkontakt.

Rehabilitering på vårdcentral
av relevant profession.

Remiss till vårdcentral

Behov av enstaka
rehabiliterings instaser
oavsett ålder:
Remiss till vårdcentral för
rehabilitering.

Kunskapsstöd

Remiss till
regionhabilitering.

Intensivträning på
regionhabiliteringen,
Sahlgrenska
Universitetssjukhus.

RCC-Regionala Cancercentrum
Riktlinjer för omhändertagande av
barn och ungdomar med
förvärvad hjärnskada
Riktlinjer för omhändertagande av
barn och ungdomar med stroke
Rutin: Kognitiv uppföljning av
barn och ungdomar som
behandlats för hjärntumör

Kommunen

Barn/ungdomskliniken,
habiliteringen och även
regionvården kan i samråd
med föräldrar ta kontakt med
förskola eller
skola/elevhälsoteam för
sociala kontakter och
planering av skolgång under
rehabiliteringstiden.
I samband med att SIP
uprättas eller följs upp kan
följande aktörer bli aktuellt att
kontaktas/kallas:
-Hemsjukvård
-Insatster utifrån LSS
lagstiftning
-Förskola

