
Välkommen  
till barnakuten



Så här går det till på 
barnakuten 

Ta nummerlapp

Första bedömning av 
sjuksköterska

Vid behov startas behandling 
t.ex. vätskeersättning, feberned-
sättande, smärtlindring.

Ta prover t.ex. urin, 
röntgen, ultraljud

Få provresultat 
från vårdteamet

Få behandling 
eller rådgivning

Utvärdering av behandling 
som påbörjats 

Åka hemÅka till annat sjukhus Inläggning på barnavdelning

Det kan vara en visss väntan 
på att få ta prover eller röntgas. 
Sedan väntar ni på provsvar. 

Här kan du hänvisas till annat 
sjukhus, närakut  eller hem med 
råd.

Efter första bedömningen blir 
det ofta väntetid, beroende på 
barnakutens belastning. De 
med livshotande tillstånd tas 
om hand först.

Betala hos 
sekreterare

Träffa vårdteam
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INSKRIVNINGEN



När du eller din vårnadshavare skriver in dig får du berätta för en sjuksköterska 
hur du mår och vad som har hänt. Sjuksköterskan gör vissa kontroller under sam-
talet och gör sedan en samlad bedömning av hur du mår just nu. Utifrån den samla-
de bedömningen får du en grupptillhörighet. Om du försämras under väntetiden är 
det viktigt att du informerar personalen om det. 

Nedan finns några exempel på symtom i de olika grupperna:

Sjukast först
På barnakuten tar vi alltid hand om väldigt allvarliga och livshotan-
de tillstånd först. Det kan när som helst komma in svårt sjuka eller 
skadade som vi behöver prioritera. 

Grupp 1
Du får behandling direkt om ditt tillstånd är livshotande. 
Exempel på symtom:

Kramper 
t.ex.epilepsi

Medvetandesänkt Okontrollerad 
blödning

Grupp 2
Väntetiden är relativt kort i den här gruppen.  
Exempel på symtom:  

Svårt att andas Förgiftning Svår att få kontakt med, 
medicinering hjälper inte

Grupp 4
I den här gruppen hamnar barn med lättare åkommor. 
Väntetiden kan bli rätt lång.  
Exempel på symtom:

Förkylningar Sårskador

Grupp 3
I den här gruppen finns patienter med tillstånd som är  
besvärande men inte livshotande. Väntetiden kan bli längre.  
Exempel på symtom:

Kroniskt sjuka Mindre frakturer Ont i mage/kräkningar

Vad är en första bedömning?



Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm. Telefon 08-616 10 00 
SL-Buss 3, 4, 164. Pendeltåg Stockholms Södra 

www.sodersjukhuset.se

Apotek
1. Vid huvudentrén

2. Krukmakargatan 13

3. Klarabergsgatan 64

Vid huvudentrén

Mån-Fre   8-18           Lör   10-16          Sön   12-16

Mån-Sön   8-22

Öppet alla dagar 24/7

Pressbyrån

Mån-Fre   6:30-21:30           Lör -Sön   9-19

Restaurang
Bistro A, vid huvudentrén
Mån-Tors  8-16           Fre 8-15          Lör -Sön  11-16

Bibliotek
Placerad vid hiss I, nära huvudentrén
Mån-Tors  9-17           Fre 9-16          Lör 12-16         Sön  Stängt

4 min

15 min 7 min

15 min

3-4 min

4 min

4 min

Glöm inte att anmäla skada/sjukdom till ditt försäkringsbolag 
och titta på vad din försäkring ersätter.

Glöm inte att säga till en sjuksköterska/ undersköterska om du 
vill lämna barnakuten.

Tips!

Kom ihåg!



1. Kan jag lämna barnakuten efter första bedömningen?

Du kan alltid gå på toaletten, vi väntar på dig om det blivit din tur.  
Säg bara till en sjuksköterska/ undersköterska om du vill gå och äta 
något. Det är inga problem så länge vi vet var du är.

2. Varför kan ingen säga hur länge jag kommer få vänta?

Vi förstår att du vill veta hur lång tid det tar men allt kan hända på  
akuten. Vi får in ambulanser och barn som är allvarligt sjuka som  
behöver prioriteras. Det betyder att väntetiden kan ändras väldigt  
mycket på kort tid.

3. Varför får vissa barn gå före mig?

Ibland är de mer sjuka eller så kan det vara en smittsam sjukdom eller 
huvudvärk som gör att vi separerar vissa barn från andra. Det betyder 
inte att de får träffa en läkare snabbare, utan att de behöver lite eget  
utrymme medan de väntar.

4. Vad ska jag göra om min situation försämras?

Om du försämras under väntetiden är det viktigt att du informerar  
personalen om det.

Läs om hur olika undersökningar 
hos oss går till genom att skanna  
koden med mobilkameran:

Sjukast först

På barnakuten tar vi alltid hand om väldigt allvarliga och livshotande tillstånd först. 

Vanliga frågor i väntrummet



Medan du väntar
Vi beklagar att du behöver vänta men oroa dig inte - vi har inte glömt 
bort dig. 

Här får du förslag som kan göra att  
väntetiden inte känns så långtråkig. 

1. 10 frågor (gissningslek)

3. Läs en bok

2. Ordkedjan

Bestäm en kategori, till exempel djur.  
En spelare börjar genom att säga namnet på ett djur, nästa spelare 
måste börja sitt ord med samma bokstav som den sista bokstaven i 
ordet innan. Man åker ut om man inte kommer på något ord!

I Sös bibliotek finns böcker för både stora och små. Där finns också  
ljudböcker och filmer med DVD spelare som du kan låna. Ta en 
promenad dit och se om du hittar något för dig!

Är det en kändis?

Jag väljer djur! Hund

Elefant
Dyngbagge

Ja!

En i gruppen tänker på en kändis, ett land eller ett djur … 
Övriga får ställa 10 ja/nej-frågor för att lista ut vad det är personen 
tänker på! 


