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Välkommen till Kraniofaciala
Enheten
Information till patient och närstående inför
besök eller operation

Välkommen till den Kraniofaciala Enheten vid
Hand- och Plastikkirurgiska kliniken på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
Kraniofaciala enheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
har varit verksam som högspecialiserat centrum för behandling
av patienter med kraniofaciala missbildningar sedan början av
1970-talet. Vi har sedan 2012 även tillstånd av Socialstyrelsen att
utföra Rikssjukvård inom området. Hit kommer därför patienter
från hela Sverige och omfattande kunskap och erfarenhet har byggts
upp under årens lopp. Detta gör att kraniosynostoser och andra
kraniofaciala missbildningar är både vanliga och välbekanta för all
personal i vårdkedjan.
Många olika professioner är representerade i det kraniofaciala
teamet, ni kan komma att möta plastikkirurger, neurokirurger,
käkkirurger, psykolog, tandreglerare, fotografer, specialpedagog från
lekterapin, sjuksköterskor, undersköterskor och många andra.
Ni kommer att få en kallelse till plastikmottagningen för läkarbesök
eller direkt till operation med mer information. Vårdtiden efter
operation sker på avdelning 27, där alla barn och ungdomar vårdas.
Ta gärna kontakt med oss om ni har frågor eller andra funderingar.
Att tänka på inför inläggning på avdelning 27
Skall ditt barn röntgas så kom ihåg att barnet då inte får ha kläder
med metalldetaljer (såsom knappar odyl) ovanför naveln.
Vi erbjuder alla patienter enkelrum i mån av plats. Det finns TV
och DVD på rummen. En förälder är välkommen att sova över på
avdelningen.
Vi har ett föräldrakök med kyl, frys, mikrovågsugn och vattenkokare
vilket ger möjlighet att ha med sig egen mat. Avdelningen
tillhandahåller kaffe. Det är dock inte tillåtet att laga mat i köket.

Det finns kafeteria och matsal inom sjukhusområdet. Enklare
frukost och kvällsfika finns på avdelningen.
Om ditt barn har specialkost så ring gärna i förväg och meddela
detta så vi kan beställa hem. Ni får givetvis gärna ta med egen mat
till barnet. Under vistelsen har barnet tillgång till ersättning/välling/
burkmat/vanlig mat, blöjor och kläder.
Amningspump finns att låna.
Vi uppmuntrar till att båda föräldrarna deltar under vårdtiden. Det
är skönt att ha stöd av varandra. Syskon är givetvis välkomna att
hälsa på, men tänk på att det opererade barnet behöver lugn och ro
för att återhämta sig.
Efter operationen blir ofta barnet svullet i ansiktet och kan ibland
få svullna ögon under det första dygnet. Ta gärna med barnets
favoritspeldosa eller favoritmusik.
Lekterapi och skola finns angränsande till avdelningen. På
lekterapin finns även ett leksjukhus som kan användas för att
förbereda lite större barn inför operationen.
Man får använda mobiltelefoner på avdelningen, dock ej på
Intensivvårdsavdelningen.
I många av sjukhusets lokaler kan du kostnadsfritt använda trådlöst
internet, som heter VGR Publikt.
Det finns ett antal parkeringar på sjukhusområdet,
se www.sahlgrenska.se för karta.
Mer information kommer i samband med kallelse och inskrivning
till operation. Vill du veta mer, gå till:
www.sahlgrenska.se/w/k/kirurgi-kranie-och-ansikte/
www.facebook.com/kraniofacialaenheten/

Johannesvillan, ligger inom sjukhusområdet
johannesvillan.se
031 - 772 93 50
Aston Villa, gångavstånd till sjukhuset
astonvilla.se
031 - 41 41 40

Gäller från september, 2017

Tips på boende för er som kommer långväga

Linnéplatsens hotell & vandrarhem, ca 10 min gångavstånd
www.linneplatsensvandrarhem.se
031 - 775 75 75
Hotell Poseidon, ca 15 min med buss/spårvagn
www.hotelposeidon.com
031 - 10 05 50

Kontaktuppgifter
Vårdadministratör kraniofacial kirurgi Anette Malm
031 - 342 37 00 (val 1, tryck sedan 4)
anette.malm@vgregion.se
Kraniosjuksköterska Beatrice Edlund
beatrice.edlund@vgregion.se
031 - 342 10 41
Psykolog Marizela Kljajić
marizela.kljajic@vgregion.se
031 - 342 12 88
Operationskoordinator Paula Bredänge
031 - 342 37 00 (val 3, tryck sedan 2)
Verksamhetsområde Plastikkirurgi
Sahlgrenska Sjukhuset
413 45 Göteborg

