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Riktlinje

Uppföljning av för tidigt födda barn i
intermediär risk – stöd för
barnhälsovården
Det här dokumentet gäller vid kontakt med barn som följer vård-programmet
”Uppföljning av för tidigt födda barn i intermediär risk” på Barn- och
ungdomsmedicinsk mottagning (BUM) i Göteborg och Södra Bohuslän.
Vårdprogrammet avser uppföljning av för tidigt födda barn födda i vecka 28+0
till vecka 31+6 utan annan svår sjuklighet. Neonatalverksamheten bedömer vilka
barn som tillhör vårdprogrammet. Läkarbedömning sker alltid före utskrivning
från neonatalverksamhet.
Barnet skall erbjudas barnhälsovård (BHV) enligt det nationella barnhälsovårds-programmet
förutom läkarkontakterna som sköts via BUM-mottagning. Samverkan mellan BHV och BUM
är av största vikt för att tillgodose barn och familjs behov.

Beskrivning av samverkan mellan BHV och BUM
•
•
•
•

•
•

Ett informationsbrev kommer att skickas från sekreterare på BUM till aktuell
BVC med information om att barnet kommer att följas enligt speciellt
vårdprogram på BUM.
Då BVC tar emot informationsbrevet från BUM, meddelar BVC aktuell BUMmottagning vilken BHV-sjuksköterska som ansvarar för barnet via telefon
alternativt brev.
Kontakter med BUM eller neonatalavdelning sker i samråd med barnets
föräldrar/vårdnadshavare, och noteras i journal.
Vårdprogrammet innebär att läkarundersökning erbjuds på BUM vid ålder 2,
5-6, 10-12, 18 mån, 2 års korrigerad ålder samt vid 5,5 år okorrigerad ålder.
Dessa undersökningar ersätter läkar-undersökning på BVC vid 1, 6 och 10-12
mån. Besök hos BHV-sjuksköterska kan istället bli aktuellt vid ovan
tidpunkter.
Efter varje besök på BUM skall anteckning skickas till barnets BVC för
kännedom.
Då anteckning kommer till BVC sker dokumentation och arkivering enligt
lokal rutin.
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•

•
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•

Läkarbesöken som sker på BUM skall markeras som utfört i respektive
journalsystem inom BHV.
Kontakt med kurator eller psykolog på neonatalavdelningen avslutas i
allmänhet då barnet skrivs ut. Föräldrar kan ha fortsatt behov av psykologiskt
stöd. Diskutera familjens behov i konsultation med MBHV psykolog och vid
behov samråd med BUM-mottagning för att tillgodose familjens behov av stöd
på bästa sätt.
För att undvika dubbla utredningar tar barnhälsovården kontakt med BUM
innan eventuell vidareremittering. Vid misstanke om exempelvis
funktionsnedsättning/utvecklingsmässiga svårigheter eller misstanke om
autism, kontakta barnets BUM-mottagning för vidare handläggning.
Om utfall i språkbedömning på BVC remitteras barnet till logoped enligt
gällande remisskriterier. Kopia på remiss alternativt anteckning till barnets
BUM för kännedom.
Vid 2,5 års hälsobesök på BVC i Göteborg utförs en autism-screening. Kopia
på M-CHAT frågeformulär skickas alltid till BUM efter genomfört 2,5 års
hälsobesök oavsett utfall eller ej. Uppgifter registreras i kvalitetsregistret SNQ.

Detta dokument är framtaget och utarbetat av referensgrupp från Barn- och ungdomsmedicin (BUM), Angereds Närsjukhus
(ANS), Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS), Central barnhälsovård Göteborg och Södra Bohuslän
(CBHV) samt Psykologenheten för mödra- barnhälsovård (P-MBHV). Det är granskat och godkänt av Medicinska rådet
samt ledningsgrupp BUM.
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