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HENSIKT:
Sikre at barn som innlegges på barneavdelingen Hammerfest sykehus og / eller UNN med
ambulansefly blir ivaretatt på en forsvarlig måte og får nødvendig behandling på Klinikk
Kirkenes i påvente av videre flytransport.

OMFANG:
Gjelder for alle allmennleger / legevaktsleger i Sør-Varanger kommune, AMK Finnmark,
intensivavdelingen Kirkenes sykehus, anestesileger, medisinske og kirurgiske leger ved
Klinikk Kirkenes.

GRUNNLAGSINFORMASJON:
 Finnmarkssykehuset har kun en barneavdeling, lokalisert på Hammerfest sykehus.
Barn (alle under 18 år) fra Øst-Finnmark tilhører derfor primært Hammerfest sykehus.
 Ved behov for ambulanseflytransport til Hammerfest blir barna ofte ventende på
Klinikk Kirkenes.
 Med bakgrunn i utfordringer med vær og flyforhold, ledig kapasitet i luftambulansen
og prioritering i forhold til andre oppdrag, må man alltid ta høyde for ventetid, selv i
de tilfeller der flyet blir bestilt med hastegrad akutt eller haster.
 For å sikre at barna blir ivaretatt i ventetiden, selv ved antatt kort ventetid, skal barnet
legges inn på intensivavdelingen under medisinsk eller kirurgisk avdeling, og barnet
meldes fra allmennlege / legevaktslege til LIS lege på dag og kveldstid, etter kl 20.00
meldes pasienten primært til turnuslege.
 LIS-1 skal da, som beskrevet i PR20270 Innleggelse til intensiv og legens
ansvarsfordeling, melde barnet til vakthavende LIS-2, og vakthavende LIS-2 melder
barnet til vakthavende anestesilege.
 Denne rutinen gjelder for innleggelse fra både Kirkenes legesenter og legevakten i
Sør-Varanger. Det må også kunne påregnes, ved vedvarende lav kapasitet på
ambulansefly, eller ved værmessige forhold, at barnepasienter fra andre kommuner
enn Sør- Varanger kan bli meldt til Kirkenes sykehus i påvente av videre transport.

ARBEIDSBESKRIVELSE:
Idet det blir bestemt, av innleggende lege og vakthavende barnelege i Hammerfest, at barnet
skal innlegges som øyeblikkelig hjelp på barneavdelingen, og har behov for transport med
ambulansefly samme dag, skal allmennlegen / legevaktslegen:
 Ringe AMK Finnmark, på telefon 78 97 28 06, som kobler innleggende lege opp mot
AMK UNN for direkte ambulansefly-bestilling
 Melde pasienten til mottaks sykepleier Klinikk Kirkenes for innleggelse i påvente av
flytransport, på telefon 78 97 50 88.
 Melde pasienten til vakthavende LIS-2 eller LIS-1.
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Ansvar av barnet ved innleggelse:
 Etter kl. 20.00 LIS-1 melder pasienten til vakthavende LIS-2.
 Vakthavende LIS-2 melder pasienten til vakthavende anestesilege
 Ansvarlig lege på Klinikk Kirkenes kan i samråd med barnelege i Hammerfest
starte opp behandling ved behov i ventetiden
Mottakssykepleier sitt ansvar:
 Melde barnet til koordinator på intensivavdelingen Kirkenes sykehus for
innleggelse, på telefon 5070. Dersom den ikke svarer, ring 5082.
 Melde barnet til sykepleier på barneavdelingen Hammerfest sykehus på telefon
1610/1612, vaktrom sengeenheten, når pasienten er meldt av ansvarlig lege til
barnelege.
Ved overflytting følges prosedyren Oppholdsregistrering i DIPS, PR33953
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