
REGIONAL RUTIN

Regional rutin inom hälso- och sjukvård utarbetas på uppdrag. Rutin fastställs efter avstämning med berörda
bland regionens utförare, beställare och kunskapsorganisationen

Barn med penetrerande våld
Fastställd av Regional processägare traumasjukvården (HS 2020–00894) nov 2020 giltig till
dec 2022. Utarbetad av Drift och utvecklingsgrupp traumasjukvårdssystemet i VGR(DUG)

Syfte
Tydliggöra handläggningen av barn med penetrationsskador. Barn från 12 års ålder som utsatts för
penetrerat våld mot hals, huvud och bål handläggs av regionens traumacentrum för vuxna,
Sahlgrenska universitetssjukhuset (RTC SS). Övriga penetrationsskador på barn under 16 år samt
alla penetrationsskador på barn under 12 år handläggs på regionens traumacentrum för barn,
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (RTC DSBUS).

Bakgrund
Penetrerande våld generellt har i Västra Götalands Regionen en långsamt ökande incidens och
ligger nu på omkring 10 % av alla registrerade traumapatienter. Incidensen av penetrerande våld i
åldersgruppen 12–16 år förekommer men kan för närvarande betraktas som en sällanhändelse. Av
den anledningen har RTC DSBUS och RTC SS tillsammans beslutat att omhändertagandet av barn
från 12 år med denna skademekanism, d.v.s. skador mot hals, huvud och bål, koncentreras till RTC
SS, där erfarenheten av penetrerande våld är högre.

Övriga penetrationsskador på barn under 16 år samt alla penetrationsskador på barn yngreän 12 år
handläggs på RTC DSBUS. Vid behandlingen av dessa skador är den specifika kompetensen och
erfarenheten av kirurgi och anestesi påbarn avgörande.

Rekommendation
Barn med penetrerande våld ska handläggas på RTC, antingen genom direkttransport från
skadeplats alternativt genom akut sekundärtransport, enligt följande:

Ålder Skademekanism Transporteras till
- 11 Alla penetrationsskador RTC DSBUS

12 - 16 Penetrerat våld mot extremiteter RTC DSBUS
12–16 Penetrerat våld mot hals, huvud och bål RTC SS

Vid händelse av att barn> 12 år med penetrerat våld inkommer till RTC DSBUS ska kontakt med
traumabakjour upprättas snarast möjligt. Beslut fattas om barnet är i tillstånd att flyttas vidare till
RTC SS eller om resurser ska flyttas från RTC SS till RTC DSBUS.

Vid händelse av att barn 0 – 11 år med penetrerat våld inkommer till RTC SS ska kontakt med
bakjour barnkirurgi upprättas snarast möjligt. Beslut fattas om barnet är i ti llstånd att flyttas vidare
till RTC DSBUS eller om resurser ska flyttas från RTC DSBUS till RTC SS.

När barn i åldern 12 - 16 år med penetrerat våld mot hals, huvud och bål inkommer enligt gällande
rutin till RTC SS ska kontakt med bakjour barnkirurgi upprättas snarast möjligt, för kännedom.
Barnkirurg kan ansluta om möjlighet finns. Handläggning sker på RTC SS.

Uppföljning
Uppföljning sker i samband med uppföljning av verksamhetsplanen en gång per år.

Innehållsansvarig
Erik Johnsson, verksamhetschef RTC Sahlgrenska universitetssjukhuset


	Syfte
	Bakgrund
	Rekommendation
	Uppföljning
	Innehållsansvarig

