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7 - 15 år - Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom

1 - 6 år - Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom

3 - 12 mån - Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom

0 - 3 mån - Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom

7 - 15 år - Hudsymtom

1 - 6 år - Hudsymtom

3 - 12 mån - Hudsymtom

7 - 15 år - Sår

1 - 6 år - Sår

3 - 12 mån - Sår

7 - 15 år - Tandsymtom, symtom i munregionen

1 - 6 år - Tandsymtom, symtom i munregionen

3 - 12 mån - Tandsymtom, symtom i munregionen

7 - 15 år - Andnöd, andningssvårighet

1 - 6 år - Andnöd, andningssvårighet

3 - 12 mån - Andnöd, andningssvårighet

0 - 3 mån - Andnöd, andningssvårighet

7 - 15 år - Ansiktsskada

1 - 6 år - Ansiktsskada

3 - 12 mån - Ansiktsskada



7 - 15 år - Öronsymtom

1 - 6 år - Öronsymtom

3 - 12 mån - Öronsymtom

0 - 3 mån - Öronsymtom

7 - 15 år - Feber

1 - 6 år - Feber

3 - 12 mån - Feber

0 - 3 mån - Feber

7 - 15 år - Förgiftning

1 - 6 år - Förgiftning

3 - 12 mån - Förgiftning

0 - 3 mån - Förgiftning

7 - 15 år - Halsont

1 - 6 år - Halsont

3 - 12 mån - Halsont

7 - 15 år - Kräkning

1 - 6 år - Kräkning

3 - 12 mån - Kräkning

0 - 3 mån - Kräkning

7 - 15 år - Knölar och bölder

1 - 6 år - Knölar och bölder

3 - 12 mån - Knölar och bölder

7 - 15 år - Köldskador, nedkylning



1 - 6 år - Köldskador, nedkylning

3 - 12 mån - Köldskador, nedkylning

7 - 15 år - Brännskador

1 - 6 år - Brännskador

3 - 12 mån - Brännskador

7 - 15 år - Huvudtrauma

1 - 6 år - Huvudtrauma

3 - 12 mån - Huvudtrauma

7 - 15 år - Huvudvärk

1 - 6 år - Huvudvärk

3 - 12 mån - Huvudvärk

7 - 15 år - Symtom i extremitet (ej kännedom om olyckshändelse)

1 - 6 år - Symtom i extremitet (ej kännedom om olyckshändelse)

3 - 12 mån - Symtom i extremitet (ej kännedom om olyckshändelse)

7 - 15 år - Skador i extremitet

1 - 6 år - Skador i extremitet

3 - 12 mån - Skador i extremitet

7 - 15 år - Blodig avföring

1 - 6 år - Blodig avföring

3 - 12 mån - Blodig avföring

7 - 15 år - Främmande kropp

1 - 6 år - Främmande kropp

3 - 12 mån - Främmande kropp



7 - 15 år - Urineringsproblem

1 - 6 år - Urineringsproblem

3 - 12 mån - Urineringsproblem

7 - 15 år - Hosta

1 - 6 år - Hosta

3 - 12 mån - Hosta

7 - 15 år - Buksmärta, förstoppning

1 - 6 år - Buksmärta, förstoppning

3 - 12 mån - Buksmärta, förstoppning

7 - 15 år - Avvikande blodsockervariation

1 - 6 år - Avvikande blodsockervariation

3 - 12 mån - Avvikande blodsockervariation

7 - 15 år - Ögonsymtom, synstörning

1 - 6 år - Ögonsymtom, synstörning

3 - 12 mån - Ögonsymtom, synstörning

7 - 15 år - Sexualbrottmisstanke, utnyttjande, övergrepp, misshandel

1 - 6 år - Sexualbrottmisstanke, utnyttjande, övergrepp, misshandel

3 - 12 mån - Sexualbrottmisstanke, utnyttjande, övergrepp, misshandel

7 - 15 år - Diarrè

1 - 6 år - Diarrè

3 - 12 mån - Diarrè

7 - 15 år - Bröstsmärta, rytmstörning, medvetslöshet vid ansträngning, oregelbunden puls, stickningar
i bröstet



1 - 6 år - Bröstsmärta, rytmstörning, medvetslöshet vid ansträngning, oregelbunden puls, stickningar i
bröstet

3 - 12 mån - Bröstsmärta, rytmstörning, medvetslöshet vid ansträngning, oregelbunden puls,
stickningar i bröstet

7 - 15 år - Psykiska symtom (ångest, aggressivitet, självdestruktivtet, beteendestörning, depression,
ätstörning)

1 - 6 år - Psykiska symtom (ångest, aggressivitet, självdestruktivtet, beteendestörning, depression,
ätstörning)

7 - 15 år - Näsblödning

1 - 6 år - Näsblödning

3 - 12 mån - Näsblödning

7 - 15 år - Kramp, anfall, frånvaro, svimning

1 - 6 år - Kramp, anfall, frånvaro, svimning

3 - 12 mån - Kramp, anfall, frånvaro, svimning

7 - 15 år - Insektsstick, djurbett

1 - 6 år - Insektsstick, djurbett

3 - 12 mån - Insektsstick, djurbett

7 - 15 år - Yrsel, balanssvårighet

1 - 6 år - Yrsel, balanssvårighet

3 - 12 mån - Yrsel, balanssvårighet

7 - 15 år - Hudfärg

1 - 6 år - Hudfärg

3 - 12 mån - Hudfärg

7 - 15 år - Symtom i genitalierna, penissymtom, testikelsmärta



1 - 6 år - Symtom i genitalierna, penissymtom, testikelsmärta

3 - 12 mån - Symtom i genitalierna, penissymtom, testikelsmärta

7 - 15 år - Krockpatient eller patient som fallit

1 - 6 år - Krockpatient eller patient som fallit

3 - 12 mån - Krockpatient eller patient som fallit



7 - 15 år - Allergisk reaktion, anafylaktiska
symtom
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 4

Grunder

Klargöra

Kan barnet väckas?

Slumrar barnet till?

Får man kontakt med barnet?

Smärta?

Orkar barnet röra på sig?

Är barnet exceptionellt trött?

Tidpunkt för exponeringen ?

Tidpunkten för när symtomen började ?

Symtom och deras framskridande:  
Utslag? Omfattning? 
Andningssvårighet? Högljudd andning? 
Svullnad? 
Kräkning?  
Barnets tillstånd (slappt, blekt)?

Kända allergier ?

Läkemedel som används ?

Allergiläkemedel som tagits (antihistamin, adrenalin) ?

Tidigare allergiska/anafylaktiska reaktioner?



Se också

Andnöd, andningssvårighet

Bröstsmärta, rytmstörning, medvetslöshet vid ansträngning, oregelbunden puls,
stickningar i bröstet

Buksmärta, förstoppning

Främmande kropp

Förgiftning

Halsont

Hosta

Hudsymtom

Insektsstick, djurbett

Kräkning

Yrsel, balanssvårighet

Ögonsymtom, synstörning

Nödsituation – 112

Svår tidigare anafylaktisk reaktion 

Andningssvårighet 

Högljudd andning 

Svullnad: Läppar, tunga, ansikte 

Slappt, blekt, sjukt barn

Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat

Kan inte röra sig ens vid behov



Hänvisas till vård 24/7

Kraftigt och omfattande utslag på nästan hela kroppen  

Allergimedicinering lindrar inte symtomen (eksem, klåda) 

Kräkning

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Misstanke om 1:a allergiska reaktionen

Mottagning 1-3 dygn

Har ofta haft samma lindriga symtom, har inte undersökts 

Allergimedicinering hjälper inte mot vattensnuva, nästäppa, klåda i ögonen)

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Antihistamin mot klåda

Mild kortisonsalva mot lokala irritationssymtom på huden

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A92 - Allergi eller allergisk reaktion UNS



Ytterligare information

Hälsobyn.fi: Astma och allergi

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskyla.fi/lastentalo/sv/information-om-barns-sjukdomar/astma-och-allergi


1 - 6 år - Allergisk reaktion, anafylaktiska
symtom
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 4

Grunder

Klargöra

Kan barnet väckas?

Slumrar barnet till?

Får man kontakt med barnet?

Smärta?

Orkar barnet röra på sig?

Är barnet exceptionellt trött?

Tidpunkt för exponeringen ?

Tidpunkten för när symtomen började ?

Symtom och deras framskridande:  
Utslag? Omfattning? 
Andningssvårighet? Högljudd andning? 
Svullnad? 
Kräkning? 
Barnets tillstånd (slappt, blekt)?

Kända allergier?

Läkemedel som används ?

Allergiläkemedel som tagits (antihistamin, adrenalin) ?

Tidigare allergiska/anafylaktiska reaktioner ?



Se också

Andnöd, andningssvårighet

Bröstsmärta, rytmstörning, medvetslöshet vid ansträngning, oregelbunden puls,
stickningar i bröstet

Buksmärta, förstoppning

Främmande kropp

Förgiftning

Halsont

Hosta

Hudsymtom

Insektsstick, djurbett

Kräkning

Yrsel, balanssvårighet

Ögonsymtom, synstörning

Nödsituation – 112

Svår tidigare anafylaktisk reaktion 

Andningssvårighet 

Högljudd andning 

Svullnad: Läppar, tunga, ansikte 

Slappt, blekt, sjukt barn

Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat

Kan inte röra sig ens vid behov



Hänvisas till vård 24/7

Kraftigt och omfattande utslag på nästan hela kroppen  

Allergimedicinering lindrar inte symtomen (eksem, klåda) 

Kräkning

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Misstanke om 1:a allergiska reaktionen

Mottagning 1-3 dygn

Har ofta haft samma lindriga symtom, har inte undersökts 

Allergimedicinering hjälper inte mot vattensnuva, nästäppa, klåda i ögonen)

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A92 - Allergi eller allergisk reaktion UNS



Ytterligare information

Hälsobyn.fi: Astma och allergi

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskyla.fi/lastentalo/sv/information-om-barns-sjukdomar/astma-och-allergi


3 - 12 mån - Allergisk reaktion, anafylaktiska
symtom
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 4

Grunder

Klargöra

Är barnet känsligt för behandling, gråtmilt, irriterat, slappt?

Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?

Får man kontakt med barnet?

Tidpunkt för exponeringen ?

Tidpunkten för när symtomen började ?

Symtom och deras framskridande:  
Utslag? Omfattning? 
Andningssvårighet? Högljudd andning? 
Svullnad? 
Kräkning? 
Barnets tillstånd (slappt, blekt)?

Kända allergier?

Läkemedel som används ?

Allergiläkemedel som tagits (antihistamin, adrenalin) ?

Tidigare allergiska/anafylaktiska reaktioner?



Se också

Andnöd, andningssvårighet

Bröstsmärta, rytmstörning, medvetslöshet vid ansträngning, oregelbunden puls,
stickningar i bröstet

Buksmärta, förstoppning

Främmande kropp

Förgiftning

Halsont

Hosta

Hudsymtom

Insektsstick, djurbett

Kräkning

Yrsel, balanssvårighet

Nödsituation – 112

Svår tidigare anafylaktisk reaktion 

Andningssvårighet 

Högljudd andning 

Svullnad: Läppar, tunga, ansikte 

Slappt, blekt, sjukt barn

Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtmilt, irriterat, slappt,
blekt

Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat



Hänvisas till vård 24/7

Kraftigt och omfattande utslag på nästan hela kroppen  

Kräkning 

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Misstanke om 1:a allergiska reaktionen, om symtomen fortsätter

Mottagning 1-3 dygn

Har ofta haft samma lindriga symtom, har inte undersökts  

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A92 - Allergi eller allergisk reaktion UNS



Ytterligare information

Hälsobyn.fi: Astma och allergi

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskyla.fi/lastentalo/sv/information-om-barns-sjukdomar/astma-och-allergi


0 - 3 mån - Allergisk reaktion, anafylaktiska
symtom
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 4

Grunder

Klargöra

Är barnet känsligt för behandling (skriker barnet till vid behandling), gråtmilt, irriterat,
slappt?

Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?

Får man kontakt med barnet?

Tidpunkt för exponeringen ?

Tidpunkten för när symtomen började ?

Symtom och deras framskridande:  
Utslag? Omfattning? 
Andningssvårighet? Högljudd andning? 
Svullnad? 
Kräkning? 
Barnets tillstånd (slappt, blekt)?

Kända allergier?

Läkemedel som används ?

Tidigare allergiska/anafylaktiska reaktioner?

Se också

Inga symtomkort



Nödsituation – 112

Svår tidigare anafylaktisk reaktion 

Andningssvårighet 

Högljudd andning 

Svullnad: Läppar, tunga, ansikte 

Slappt, blekt, sjukt barn

Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtmilt, irriterat, slappt,
blekt

Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka

Hänvisas till vård 24/7

Kraftigt och omfattande utslag på nästan hela kroppen  

Kräkning

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Misstanke om 1:a allergiska reaktionen, om symtomen fortsätter 

Mottagning 1-3 dygn

Har ofta haft samma lindriga symtom, har inte undersökts  

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder



Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A92 - Allergi eller allergisk reaktion UNS

Ytterligare information

Hälsobyn.fi: Astma och allergi

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskyla.fi/lastentalo/sv/information-om-barns-sjukdomar/astma-och-allergi


7 - 15 år - Hudsymtom
Publicerad: 21.07.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Hurdana symtom?

när har symtomen börjat?

har patienten haft motsvarande tidigare?

Andra symtom?

Misstanke om mässling?

Se också

Inga symtomkort

Nödsituation – 112

Anafylaktiska symtom

Nedsatt allmäntillstånd

Svullnad i luftvägarna

Blodutgjutning (petekier) och feber



Hänvisas till vård 24/7

vanliga viruskoppor och nedsatt allmäntillstånd A1

nässelutslag och nedsatt allmäntillstånd A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

misstanke om mässling B2

exceptionellt mycket blåmärken och på avvikande ställen B2

blodutgjutning B2

symptom som är lämpliga för erysipelas B2

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

bedömning av kvisslor D2  D3

Rådgivning / hemvård

Bra allmäntillstånd och nässelutslag (urtikaria): vid behov läkarordination på antihistamin
(allergimedicin) och recept

Lindriga hudreaktioner: uppföljning



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

S01 - Smärta / ömhet i huden

S02 - Klåda

S03 - Vårtor

S04 - Svullnad/knöl, lokal

S05 - Svullnad/knölar, generaliserad

S06 - Utslag, lokalt

S07 - Utslag, generaliserat

S08 - Förändring av hudfärgen, annan

S09 - Infektion i finger/ tå

S10 - Böld

S11 - Hudinfektion efter trauma

S12 - Insektbett/-stick

S13 - Bett av djur/mänska

S15 - Främmande kropp i huden

Ytterligare information

God medicinsk praxis: Hudinfektioner

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.kaypahoito.fi/sv/khr00022


1 - 6 år - Hudsymtom
Publicerad: 21.07.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Hurdana symtom?

när har symtomen börjat?

har patienten haft motsvarande tidigare?

Andra symtom?

Misstanke om mässling?

Se också

Inga symtomkort

Nödsituation – 112

Anafylaktiska symtom

Nedsatt allmäntillstånd

Svullnad i luftvägarna

Blodutgjutning (petekier) och feber



Hänvisas till vård 24/7

vanliga viruskoppor och nedsatt allmäntillstånd A1

nässelutslag och nedsatt allmäntillstånd A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

misstanke om mässling B2

exceptionellt mycket blåmärken och på avvikande ställen B2

blodutgjutning B2

symptom som är lämpliga för erysipelas B2

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

bedömning av kvisslor D2  D3

Rådgivning / hemvård

Bra allmäntillstånd och nässelutslag (urtikaria): vid behov läkarordination på antihistamin
(allergimedicin) och recept

Lindriga hudreaktioner: uppföljning



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

S01 - Smärta / ömhet i huden

S02 - Klåda

S03 - Vårtor

S04 - Svullnad/knöl, lokal

S05 - Svullnad/knölar, generaliserad

S06 - Utslag, lokalt

S07 - Utslag, generaliserat

S08 - Förändring av hudfärgen, annan

S09 - Infektion i finger/ tå

S10 - Böld

S11 - Hudinfektion efter trauma

S12 - Insektbett/-stick

S13 - Bett av djur/mänska

S15 - Främmande kropp i huden

Ytterligare information

God medicinsk praxis: Hudinfektioner

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.kaypahoito.fi/sv/khr00022


3 - 12 mån - Hudsymtom
Publicerad: 21.07.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Hurdana symtom?

när har symtomen börjat?

har patienten haft motsvarande tidigare?

Andra symtom?

Misstanke om mässling?

Se också

Inga symtomkort

Nödsituation – 112

Anafylaktiska symtom

Nedsatt allmäntillstånd

Svullnad i luftvägarna

Blodutgjutning (petekier) och feber



Hänvisas till vård 24/7

vanliga viruskoppor och nedsatt allmäntillstånd A1

nässelutslag och nedsatt allmäntillstånd A1

exceptionellt mycket blåmärken och på avvikande ställen A1

blodutgjutning A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

misstanke om mässling B2

symptom som är lämpliga för erysipelas B2

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

bedömning av kvisslor D2  D3

Rådgivning / hemvård

Bra allmäntillstånd och nässelutslag (urtikaria): vid behov läkarordination på antihistamin
(allergimedicin) och recept

Lindriga hudreaktioner: uppföljning



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

S01 - Smärta / ömhet i huden

S02 - Klåda

S03 - Vårtor

S04 - Svullnad/knöl, lokal

S05 - Svullnad/knölar, generaliserad

S06 - Utslag, lokalt

S07 - Utslag, generaliserat

S08 - Förändring av hudfärgen, annan

S09 - Infektion i finger/ tå

S10 - Böld

S11 - Hudinfektion efter trauma

S12 - Insektbett/-stick

S13 - Bett av djur/mänska

S15 - Främmande kropp i huden

Ytterligare information

God medicinsk praxis: Hudinfektioner

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.kaypahoito.fi/sv/khr00022


7 - 15 år - Sår
Publicerad: 27.10.2022 
Version: 3

Grunder

Klargöra

Var och hur stort och djupt?

Blöder det ännu/mycket?

När har såret uppkommit?

Brister i funktionen eller känselbortfall vid t.ex. sår på handen/armen.

Se också

Ansiktsskada

Brännskador

Feber

Främmande kropp

Huvudtrauma

Psykiska symtom (ångest, aggressivitet, självdestruktivtet, beteendestörning, depression,
ätstörning)

Sexualbrottmisstanke, utnyttjande, övergrepp, misshandel

Skador i extremitet



Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd

Sår som blöder rikligt trots försök att få blödningen att upphöra

Hänvisas till vård 24/7

Sår i genitalområdet A1

Färskt sår som ska sutureras/limmas A1

Inflammerat sår och allmän påverkan A2

Operationssår som blöder/utsöndrar sekret eller är inflammerat A2

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Operationssår som gått upp B2

Gammalt sår: djupt, misstanke om senskada, i ansiktet. B2

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Avlägsning av suturer D3



Rådgivning / hemvård

Hudskador och skrubbsår och sår som inte sys/limmas: anvisningar för lokalbehandling

Anvisningar för att få blödning att upphöra

Gamla sår: ytliga: anvisningar för lokalbehandling

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

S17 - Hudavskrapning / skråma/blåsa

S18 - Laceration / skärsår

S19 - Hudskada, annan

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Sår hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00127


1 - 6 år - Sår
Publicerad: 27.10.2022 
Version: 3

Grunder

Klargöra

Var och hur stort och djupt?

Blöder det ännu/mycket?

När har såret uppkommit?

Brister i funktionen eller känselbortfall vid t.ex. sår på handen/armen.

Se också

Ansiktsskada

Brännskador

Feber

Främmande kropp

Huvudtrauma

Psykiska symtom (ångest, aggressivitet, självdestruktivtet, beteendestörning, depression,
ätstörning)

Sexualbrottmisstanke, utnyttjande, övergrepp, misshandel

Skador i extremitet



Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd

Sår som blöder rikligt trots försök att få blödningen att upphöra

Hänvisas till vård 24/7

Sår i genitalområdet A1

Färskt sår som ska sutureras/limmas A1

Inflammerat sår och allmän påverkan A2

Operationssår som blöder/utsöndrar sekret eller är inflammerat A2

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Operationssår som gått upp B2

Gammalt sår: djupt, misstanke om senskada, i ansiktet. B2

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Avlägsning av suturer D3



Rådgivning / hemvård

Hudskador och skrubbsår och sår som inte sys/limmas: anvisningar för lokalbehandling

Anvisningar för att få blödning att upphöra

Gamla sår: ytliga: anvisningar för lokalbehandling

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

S17 - Hudavskrapning / skråma/blåsa

S18 - Laceration / skärsår

S19 - Hudskada, annan

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Sår hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00127


3 - 12 mån - Sår
Publicerad: 27.10.2022 
Version: 3

Grunder

Klargöra

Var och hur stort och djupt?

Blöder det ännu/mycket?

När har såret uppkommit?

Brister i funktionen eller känselbortfall vid t.ex. sår på handen/armen.

Se också

Ansiktsskada

Brännskador

Feber

Främmande kropp

Huvudtrauma

Sexualbrottmisstanke, utnyttjande, övergrepp, misshandel

Skador i extremitet

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd

Sår som blöder rikligt trots försök att få blödningen att upphöra



Hänvisas till vård 24/7

Sår i genitalområdet A1

Färskt sår som ska sutureras/limmas A1

Inflammerat sår och allmän påverkan A1

Operationssår som blöder/utsöndrar sekret eller är inflammerat A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Operationssår som gått upp B2

Gammalt sår: djupt, misstanke om senskada, i ansiktet. B2

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Avlägsning av suturer D3

Rådgivning / hemvård

Hudskador och skrubbsår och sår som inte sys/limmas: anvisningar för lokalbehandling

Anvisningar för att få blödning att upphöra

Gamla sår: ytliga: anvisningar för lokalbehandling



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

S17 - Hudavskrapning / skråma/blåsa

S18 - Laceration / skärsår

S19 - Hudskada, annan

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Sår hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00127


7 - 15 år - Tandsymtom, symtom i munregionen
Publicerad: 27.10.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Vad har hänt?

Symtom i en permanent tand eller mjölktand?

Kan patienten bita ihop tänderna?Är bettet smärtsamt?

Är bettet smärtsamt?

En tand som lossnat förvaras i patientens saliv eller mjök eller i fysiologisk koksaltslösning

En tand som lossnat ska i regel fästas på nytt inom 2 timmar (prognosen försämras efter
en timme)

Se också

Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom

Andnöd, andningssvårighet

Ansiktsskada

Halsont

Sår

Nödsituation – 112

Andningssvårighet

Okontrollerbar blödning i munnen



Hänvisas till vård 24/7

Tandtrauma och patienten kan inte bita ihop tänderna eller det är smärtsamt H

Permanent tand har lossnat H

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Tand har blivit intryckt H

Tandvärk utan trauma H

Mottagning 1-3 dygn

Tandköttsinflammation C1

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

kandidos D1

Blåsor på munnens slemhinna (patienten mår bra) D1

slemhinneförändringar D1

Rådgivning / hemvård

Mjölktänder fästs inte på nytt



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

D19 - Symptom / besvär beträffande tänder / tandkött

D20 - Symptom / besvär beträffande mun / tunga / läppar

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Afte och små sår i munnen (FI)

Terveyskirjasto: Blåsor och sår i munnen (FI)

Terveyskirjasto: Muninflammation hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Återkommande spottkörtelinflammationer hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00187
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00784
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00501
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00919


1 - 6 år - Tandsymtom, symtom i munregionen
Publicerad: 27.10.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Vad har hänt?

Symtom i en permanent tand eller mjölktand?

Kan patienten bita ihop tänderna?Är bettet smärtsamt?

Är bettet smärtsamt?

En tand som lossnat förvaras i patientens saliv eller mjök eller i fysiologisk koksaltslösning

En tand som lossnat ska i regel fästas på nytt inom 2 timmar (prognosen försämras efter
en timme)

Se också

Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom

Andnöd, andningssvårighet

Ansiktsskada

Halsont

Sår

Nödsituation – 112

Andningssvårighet

Okontrollerbar blödning i munnen



Hänvisas till vård 24/7

Tandtrauma och patienten kan inte bita ihop tänderna eller det är smärtsamt H

Permanent tand har lossnat H

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Tand har blivit intryckt H

Tandvärk utan trauma H

Mottagning 1-3 dygn

Tandköttsinflammation C1

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

kandidos D1

Blåsor på munnens slemhinna (patienten mår bra) D1

slemhinneförändringar D1

Rådgivning / hemvård

Mjölktänder fästs inte på nytt



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

D19 - Symptom / besvär beträffande tänder / tandkött

D20 - Symptom / besvär beträffande mun / tunga / läppar

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Afte och små sår i munnen (FI)

Terveyskirjasto: Blåsor och sår i munnen (FI)

Terveyskirjasto: Muninflammation hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Återkommande spottkörtelinflammationer hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00187
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00784
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00501
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00919


3 - 12 mån - Tandsymtom, symtom i
munregionen
Publicerad: 27.10.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Vad har hänt?

Symtom i en permanent tand eller mjölktand?

Kan patienten bita ihop tänderna?Är bettet smärtsamt?

Är bettet smärtsamt?

En tand som lossnat förvaras i patientens saliv eller mjök eller i fysiologisk koksaltslösning

En tand som lossnat ska i regel fästas på nytt inom 2 timmar (prognosen försämras efter
en timme)

Se också

Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom

Andnöd, andningssvårighet

Ansiktsskada

Halsont

Sår



Nödsituation – 112

Andningssvårighet

Okontrollerbar blödning i munnen

Hänvisas till vård 24/7

Tandtrauma och patienten kan inte bita ihop tänderna eller det är smärtsamt H

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Tand har blivit intryckt H

Tandköttsinflammation B1

Tandvärk utan trauma H

Mottagning 1-3 dygn

Blåsor på munnens slemhinna (patienten mår bra) C1

slemhinneförändringar C1

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

kandidos D1

Rådgivning / hemvård

Mjölktänder fästs inte på nytt



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

D19 - Symptom / besvär beträffande tänder / tandkött

D20 - Symptom / besvär beträffande mun / tunga / läppar

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Afte och små sår i munnen (FI)

Terveyskirjasto: Blåsor och sår i munnen (FI)

Terveyskirjasto: Muninflammation hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Återkommande spottkörtelinflammationer hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00187
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00784
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00501
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00919


7 - 15 år - Andnöd, andningssvårighet
Publicerad: 23.12.2022 
Version: 3



Grunder



Klargöra

Kan barnet väckas?

Slumrar barnet till?

Får man kontakt med barnet?

Smärta?

Orkar barnet röra på sig?

Är barnet exceptionellt trött?

Hurdan är andningen: Stönande, pumpande, flåsande, tät, pipande eller på annat sätt
avvikande?

När och hur har andningssvårigheten börjat?

Använder patienten astmamedicinering? Om patienten har astmamedicinering, har den
använts/effektiverats?

Grundsjukdomar: t.ex. astma eller annan lungsjukdom, hjärtfel, diabetes?

Feber eller andra symtom?

Skada på bröstkorgen inom några veckor?

Eventuell främmande kropp?

Är det fråga om en eventuell allergisk reaktion/anafylaxi? (Se Allergisk reaktion,
anafylaktiskt symtom)

Orkar barnet dricka?

Orkar barnet prata (meningar)?

Orkar barnet sitta? Gå?

Risk för lungemboli: 
Tonårsflickor: Användning av preventivmedel? 
Lång immobilisering?

Tidigare andningssvårigheter? Krävt sjukhusvård?

Astmamedicin?

Skällande hosta?



Se också

Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom

Bröstsmärta, rytmstörning, medvetslöshet vid ansträngning, oregelbunden puls,
stickningar i bröstet

Feber

Främmande kropp

Hosta

Nödsituation – 112

Trött/svår att väcka, slappt, blekt barn

Cyanos (ansiktsblåhet)

Orkar inte prata

Orkar inte sitta / gå

Misstanke om anafylaxi (Se: Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom)

Svullnad i ansiktet

Föräldern meddelar att barnet har andningsuppehåll

Misstanke om främmande kropp

Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat

Kan inte röra sig ens vid behov



Hänvisas till vård 24/7

Andningen är pumpande, stönande, ytlig

Orkar inte dricka

Astmamedicinering, om effektiverad medicinering inte hjälper

Skällande hosta med andningssvårighet som inte lindras vid kyla (se anvisningar för
hemvård)

Primärsjukdom: t.ex. hjärtfel, lungsjukdom, diabetes

Risk för lungemboli: tonårsflickor (annvändning av preventivmedel) eller lång
immobilisering

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Andningssvårigheten upprepas trots maximal astmamedicinering

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

För astmatiker medicinintag med maximal dos (även om patienten är på väg till
mottagningen)

Skällande hosta (struphuvudsinflammation): kall luft som första hjälp. Om det inte ger
effekt eller symtomet återkommer styrs patienten till jouren.



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

R02 - Andnöd / dyspné

R03 - Pipande andning

R04 - Andningsproblem, annan

R77 - Akut laryngit/trakeit

R80 - Influensa

R81 - Lunginflammation/pneumoni

R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör

R96 - Astma

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Luftrörskatarr med förträngning/infektionsastma hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Astma hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Andningssvårighet hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Andningsuppehåll (apné) i barndomen (FI)

Terveyskirjasto: Kikhosta (FI)

Terveyskirjasto: Lunginflammation hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Luftrörskatarr hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Mykoplasma och ureaplasma som sjukdomsalstrare (FI)

Terveyskirjasto: Hosta hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00104
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00113
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00697
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00112
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00129
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00425
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00426
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01181
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00728


1 - 6 år - Andnöd, andningssvårighet
Publicerad: 23.12.2022 
Version: 3



Grunder

Klargöra

Kan barnet väckas?

Slumrar barnet till?

Får man kontakt med barnet?

Smärta?

Orkar barnet röra på sig?

Är barnet exceptionellt trött?

Hurdan är andningen: Stönande, pumpande, flåsande, tät, pipande eller på annat sätt
avvikande?

När och hur har andningssvårigheten börjat?

Använder patienten astmamedicinering? Om patienten har astmamedicinering, har den
använts/effektiverats?

Grundsjukdomar: t.ex. astma eller annan lungsjukdom, hjärtfel, diabetes?

Feber eller andra symtom?

Skada på bröstkorgen inom några veckor?

Eventuell främmande kropp?

Är det fråga om en eventuell allergisk reaktion/anafylaxi? (Se Allergisk reaktion,
anafylaktiskt symtom)

Orkar barnet dricka?

Orkar barnet prata (meningar)?

Orkar barnet sitta? Gå?

Tidigare andningssvårigheter? Krävt sjukhusvård?

Skällande hosta?



Se också

Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom

Bröstsmärta, rytmstörning, medvetslöshet vid ansträngning, oregelbunden puls,
stickningar i bröstet

Feber

Främmande kropp

Hosta

Nödsituation – 112

Trött/svår att väcka, slappt, blekt barn

Cyanos (ansiktsblåhet)

Orkar inte prata

Orkar inte sitta/gå

Misstanke om anafylaxi (Se: Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom)

Svullnad i ansiktet

Föräldern meddelar att barnet har andningsuppehåll

Misstanke om främmande kropp

Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat

Kan inte röra sig ens vid behov



Hänvisas till vård 24/7

Andningen är pumpande, stönande, ytlig

Orkar inte dricka

Astmamedicinering, om effektiverad medicinering inte hjälper

Skällande hosta med andningssvårighet som inte lindras vid kyla

Primärsjukdom: t.ex. hjärtfel, lungsjukdom, diabetes

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Andningssvårigheten upprepas trots maximal astmamedicinering

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

R02 - Andnöd / dyspné

R03 - Pipande andning

R04 - Andningsproblem, annan

R77 - Akut laryngit/trakeit

R80 - Influensa

R81 - Lunginflammation/pneumoni

R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör

R96 - Astma

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Luftrörskatarr med förträngning/infektionsastma hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Astma hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Andningssvårighet hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Andningsuppehåll (apné) i barndomen (FI)

Terveyskirjasto: Kikhosta (FI)

Terveyskirjasto: Lunginflammation hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Luftrörskatarr hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Mykoplasma och ureaplasma som sjukdomsalstrare (FI)

Terveyskirjasto: Hosta hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00104
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00113
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00697
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00112
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00129
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00425
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00426
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01181
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00728


3 - 12 mån - Andnöd, andningssvårighet
Publicerad: 23.12.2022 
Version: 3

Grunder

Klargöra

Är barnet känsligt för behandling, gråtmilt, irriterat, slappt?

Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?

Får man kontakt med barnet?

Hurdan är andningen: Stönande, pumpande, flåsande, tät, pipande eller på annat sätt
avvikande?

När och hur har andningssvårigheten börjat?

Använder patienten astmamedicinering? Om patienten har astmamedicinering, har den
använts/effektiverats?

Grundsjukdomar: t.ex. astma eller annan lungsjukdom, hjärtfel, diabetes?

Feber eller andra symtom?

Skada på bröstkorgen inom några veckor?

Eventuell främmande kropp?

Är det fråga om en eventuell allergisk reaktion/anafylaxi? (Se Allergisk reaktion,
anafylaktiskt symtom)

Orkar barnet äta eller dricka?

Har barnet ljud/jollrar hen?

Orkar barnet röra sig?

Tidigare andningssvårigheter? Krävt sjukhusvård?

Skällande hosta?



Se också

Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom

Bröstsmärta, rytmstörning, medvetslöshet vid ansträngning, oregelbunden puls,
stickningar i bröstet

Feber

Främmande kropp

Hosta

Nödsituation – 112

Trött/svår att väcka, slappt, blekt barn

Cyanos (ansiktsblåhet)

Har inga ljud/jollrar

Orkar inte röra sig

Misstanke om anafylaxi (Se: Allergisk reaktion, anafylaktiskt symtom )

Svullnad i ansiktet

Föräldern meddelar att barnet har andningsuppehåll

Misstanke om främmande kropp

Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtmilt, irriterat, slappt,
blekt

Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat



Hänvisas till vård 24/7

Andningen är pumpande, stönande, ytlig

Äter/dricker dåligt

Astmamedicinering, om effektiverad medicinering inte hjälper

Skällande hosta med andningssvårighet som inte lindras vid kyla

Primärsjukdom: t.ex. hjärtfel, lungsjukdom, diabetes

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Andningssvårigheten upprepas trots maximal astmamedicinering

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

R02 - Andnöd / dyspné

R03 - Pipande andning

R04 - Andningsproblem, annan

R77 - Akut laryngit/trakeit

R80 - Influensa

R81 - Lunginflammation/pneumoni

R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör

R96 - Astma

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Luftrörskatarr med förträngning/infektionsastma hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Astma hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Andningssvårighet hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Andningsuppehåll (apné) i barndomen (FI)

Terveyskirjasto: Kikhosta (FI)

Terveyskirjasto: Lunginflammation hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Luftrörskatarr hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Mykoplasma och ureaplasma som sjukdomsalstrare (FI)

Terveyskirjasto: Hosta hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00104
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00113
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00697
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00112
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00129
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00425
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00426
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01181
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00728


0 - 3 mån - Andnöd, andningssvårighet
Publicerad: 23.12.2022 
Version: 3

Grunder

Klargöra

Är barnet känsligt för behandling (skriker barnet till vid behandling), gråtmilt, irriterat,
slappt?

Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?

Får man kontakt med barnet?

Hurdan är andningen: Stönande, pumpande, flåsande, tät, pipande eller på annat sätt
avvikande?

Har barnet andningsuppehåll?

När och hur har andningssvårigheten börjat?

Har barnet konstaterats ha sjukdomar, såsom hjärtfel eller annan strukturell avvikelse
(särskilt i luftvägarna)?

Feber eller andra symtom?

Eventuellt en främmande kropp?

Är det fråga om en eventuell allergisk reaktion/anafylaxi? (Se Allergisk reaktion,
anafylaktiskt symtom)

Orkar barnet äta?

Har barnet ljud/jollrar hen?

Orkar barnet röra sig?

Är barnet snuvigt/täppt?

Tidigare andningssvårigheter? Krävt sjukhusvård?



Se också

Inga symtomkort

Nödsituation – 112

Trött/svår att väcka, slappt, blekt barn

Cyanos (ansiktsblåhet)

Har inga ljud/jollrar

Orkar inte röra sig

Misstanke om anafylaxi (Se: Allergisk reaktion, anafylaktiskt symtom )

Svullnad i ansiktet

Föräldern meddelar att barnet har andningsuppehåll

Misstanke om främmande kropp

Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtmilt, irriterat, slappt,
blekt

Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka

Hänvisas till vård 24/7

Alltid när man misstänker andnöd och kriterierna i punkt Nödsituation – 112 inte uppfylls

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder



Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

R02 - Andnöd / dyspné

R03 - Pipande andning

R04 - Andningsproblem, annan

R77 - Akut laryngit/trakeit

R80 - Influensa

R81 - Lunginflammation/pneumoni

R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör

R96 - Astma



Ytterligare information

Terveyskirjasto: Luftrörskatarr med förträngning/infektionsastma hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Astma hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Andningssvårighet hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Andningsuppehåll (apné) i barndomen (FI)

Terveyskirjasto: Kikhosta (FI)

Terveyskirjasto: Lunginflammation hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Luftrörskatarr hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Mykoplasma och ureaplasma som sjukdomsalstrare (FI)

Terveyskirjasto: Hosta hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00104
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00113
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00697
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00112
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00129
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00425
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00426
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01181
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00728


7 - 15 år - Ansiktsskada
Publicerad: 27.10.2022 
Version: 3

Grunder

Klargöra

Vad har hänt?

Skadeenergi?

Synliga skador?

Kan patienten öppna munnen?

Skada i ögonregionen: Ögonens rörelser, syn

Se också

Andnöd, andningssvårighet

Huvudtrauma

Näsblödning

Sår

Tandsymtom, symtom i munregionen

Ögonsymtom, synstörning

Nödsituation – 112

Svåra ansiktsskador

Andningssvårighet

Nedsatt allmäntillstånd



Hänvisas till vård 24/7

sår i ansiktet A2

misstanke om fraktur A2

Ögonens rörelser eller synproblem A1

kan inte öppna munnen ordentligt A1

högenergisk skada A1

Tandtrauma och patienten klarar inte av att bita eller det är smärtsamt H

permanent tand har lossnat H

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Tand har blivit intryckt H

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder



Rådgivning / hemvård

Ytliga skråmor i ansiktet: hemvårdsanvisningar

Bula i pannan, mår bra: kyla

Mjölktänder fästs inte på nytt

En tand som lossnat förvaras i patientens saliv eller mjök eller i fysiologisk koksaltslösning

En tand som lossnat ska i regel fästas på nytt inom 2 timmar (prognosen försämras efter
en timme)

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

F75 - Kontusion / blodutgjutning i öga

F76 - Främmande kropp i öga

F85 - Hornhinneulceration

H78 - Ytlig öronskada

N80 - Huvudskada, annan

R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör

S16 - Kontusion

S17 - Hudavskrapning / skråma/blåsa

S18 - Laceration / skärsår

S19 - Hudskada, annan

Ytterligare information

Inget innehåll



Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



1 - 6 år - Ansiktsskada
Publicerad: 27.10.2022 
Version: 3

Grunder

Klargöra

Vad har hänt?

Skadeenergi?

Synliga skador?

Kan patienten öppna munnen?

Skada i ögonregionen: Ögonens rörelser, syn

Se också

Andnöd, andningssvårighet

Huvudtrauma

Näsblödning

Sår

Tandsymtom, symtom i munregionen

Ögonsymtom, synstörning

Nödsituation – 112

Svåra ansiktsskador

Andningssvårighet

Nedsatt allmäntillstånd



Hänvisas till vård 24/7

sår i ansiktet A2

misstanke om fraktur A2

Ögonens rörelser eller synproblem A1

kan inte öppna munnen ordentligt A1

högenergisk skada A1

Tandtrauma och patienten klarar inte av att bita eller det är smärtsamt H

permanent tand har lossnat H

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Tand har blivit intryckt H

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder



Rådgivning / hemvård

Ytliga skråmor i ansiktet: hemvårdsanvisningar

Bula i pannan, mår bra: kyla

Mjölktänder fästs inte på nytt

En tand som lossnat förvaras i patientens saliv eller mjök eller i fysiologisk koksaltslösning

En tand som lossnat ska i regel fästas på nytt inom 2 timmar (prognosen försämras efter
en timme)

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

F75 - Kontusion / blodutgjutning i öga

F76 - Främmande kropp i öga

F85 - Hornhinneulceration

H78 - Ytlig öronskada

N80 - Huvudskada, annan

R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör

S16 - Kontusion

S17 - Hudavskrapning / skråma/blåsa

S18 - Laceration / skärsår

S19 - Hudskada, annan

Ytterligare information

Inget innehåll



Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



3 - 12 mån - Ansiktsskada
Publicerad: 27.10.2022 
Version: 3

Grunder

Klargöra

Vad har hänt?

Skadeenergi?

Synliga skador?

Kan patienten öppna munnen?

Skada i ögonregionen: Ögonens rörelser, syn

Se också

Andnöd, andningssvårighet

Huvudtrauma

Näsblödning

Sår

Tandsymtom, symtom i munregionen

Ögonsymtom, synstörning

Nödsituation – 112

Svåra ansiktsskador

Andningssvårighet

Nedsatt allmäntillstånd



Hänvisas till vård 24/7

sår i ansiktet A1  A5

misstanke om fraktur A1  A5

Ögonens rörelser eller synproblem A1

kan inte öppna munnen ordentligt A1

högenergisk skada A1

Tandtrauma och patienten klarar inte av att bita eller det är smärtsamt H

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Tand har blivit intryckt H

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Ytliga skråmor i ansiktet: hemvårdsanvisningar

Bula i pannan, mår bra: kyla

Mjölktänder fästs inte på nytt



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

F75 - Kontusion / blodutgjutning i öga

F76 - Främmande kropp i öga

F85 - Hornhinneulceration

H78 - Ytlig öronskada

N80 - Huvudskada, annan

R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör

S16 - Kontusion

S17 - Hudavskrapning / skråma/blåsa

S18 - Laceration / skärsår

S19 - Hudskada, annan

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



7 - 15 år - Öronsymtom
Publicerad: 12.01.2023 
Version: 3

Grunder

Klargöra

Kan barnet väckas? 

Slumrar barnet till? 

Får man kontakt med barnet? 

Smärta? 

Orkar barnet röra på sig? 

Är barnet exceptionellt trött?

Var har barnet ont (inne i örat, ytterörat runt örat)?

Hurdan är smärtan?

När har smärtan börjat? Och hur har den utvecklats?

Har barnet haft motsvarande tidigare? Om ja, vad handlade det då om? 

Andra symtom (feber, förkylning)?

Har barnet fått smärtstillande medicin? Hjälpte det?

Rodnad på ytterörat, bakom/runt örat?

Se också

Feber

Hudsymtom

Yrsel, balanssvårighet



Nödsituation – 112

Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat

Kan inte röra sig ens vid behov

Hänvisas till vård 24/7

Öronvärk där smärtstillande medicin inte hjälper

Svullnad i ytterörat, utstående öra, kraftigt utvidgad rodnad bakom/runt örat

Sår som söndrar huden eller brosket i örat

Skarpt avgränsat eksem med blåsor i öronregionen   

Knappbatteri i hörselgången. Obs! Hörapparatens öronstycke har inte batteri

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Akut hörselförlust

Trumhinneperforation orsakad av tryck

Akut bullerskada eller akustiskt trauma

Mottagning 1-3 dygn

Misstanke om främmande kropp i örat

Sekret utsöndras från örat, allmäntillståndet bra

Tuböra som läcker, allmäntillståndet bra

akut hörselnedsättning utan andra symtom

Besvär efter öronoperation som utförts under den senaste månaden: kontakt till enheten
som utfört operationen



Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Örontäppa

Tinnitus eller sus i örat, har börjat akut

Långvarig öronvärk

Tidvis öronvärk

Rådgivning / hemvård

Anvisningar för smärtmedicinering, vårdas hemma om smärtmedicinen hjälper

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

H01 - Öronvärk

H02 - Hörselbesvär

H04 - Sekretion från öra

H27 - Rädsla för öronsjukdom

H70 - Örongångsinflammation / extern otit

H71 - Akut mellanöreinflammation / trumhinneinflammation

H76 - Främmande kropp i öra



Ytterligare information

Terveyskirjasto: Öroninflammation hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Öroninflammation hos barn (God medicinsk praxis-rekommendation) (FI)

Terveyskirjasto: Återkommande och långvarig öroninflammation hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Öronskador, skador i ytterörat, hörselgången och trumhinnan (FI)

Terveyskirjasto: Hörselstörningar hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00432
https://www.terveyskirjasto.fi/khp00001
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00433
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00279
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00436


1 - 6 år - Öronsymtom
Publicerad: 12.01.2023 
Version: 3

Grunder

Klargöra

Kan barnet väckas? 

Slumrar barnet till? 

Får man kontakt med barnet? 

Smärta? 

Orkar barnet röra på sig? 

Är barnet exceptionellt trött?

Var har barnet ont (inne i örat, ytterörat runt örat)?

När har smärtan börjat? Och hur har den utvecklats?

Har barnet haft motsvarande tidigare? Om ja, vad handlade det då om? 

Andra symtom(feber, förkylning)?

Har barnet fått smärtstillande medicin? Hjälpte det?

Rodnad på ytterörat, bakom/runt örat?

Se också

Feber

Hudsymtom

Yrsel, balanssvårighet



Nödsituation – 112

Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat

Kan inte röra sig ens vid behov

Hänvisas till vård 24/7

Öronvärk där smärtstillande medicin (> 6 mån.) inte hjälper

Svullnad i ytterörat, utstående öra, kraftigt utvidgad rodnad bakom/runt örat

Sår som söndrar huden eller brosket i örat

Skarpt avgränsat eksem med blåsor i öronregionen

Knappbatteri i hörselgången. Obs! Hörapparatens öronstycke har inte batteri

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Akut hörselförlust

Trumhinneperforation orsakad av tryck

Akut bullerskada eller akustiskt trauma 

Mottagning 1-3 dygn

Misstanke om främmande kropp i örat

Sekret utsöndras från örat, allmäntillståndet bra

Tuböra som läcker, allmäntillståndet bra

Akut hörselnedsättning utan andra symtom

Besvär efter öronoperation som utförts under den senaste månaden: kontakt till enheten
som utfört operationen



Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Örontäppa

Tinnitus eller sus i örat, har börjat akut

Långvarig öronvärk

Tidvis öronvärk

Rådgivning / hemvård

Anvisningar för smärtmedicinering, vårdas hemma om smärtmedicinen hjälper

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

H01 - Öronvärk

H02 - Hörselbesvär

H04 - Sekretion från öra

H27 - Rädsla för öronsjukdom

H70 - Örongångsinflammation / extern otit

H71 - Akut mellanöreinflammation / trumhinneinflammation

H76 - Främmande kropp i öra



Ytterligare information

Terveyskirjasto: Öroninflammation hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Öroninflammation hos barn (God medicinsk praxis-rekommendation) (FI)

Terveyskirjasto: Återkommande och långvarig öroninflammation hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Öronskador, skador i ytterörat, hörselgången och trumhinnan (FI)

Terveyskirjasto: Hörselstörningar hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00432
https://www.terveyskirjasto.fi/khp00001
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00433
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00279
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00436


3 - 12 mån - Öronsymtom
Publicerad: 12.01.2023 
Version: 3

Grunder

Klargöra

Är barnet känsligt för behandling, gråtmilt, irriterat, slappt?

Kan barnet väckas?

Slumrar barnet till?

Får man kontakt med barnet?

Varför misstänker föräldern öronvärk hos babyn?

När har smärtan börjat? Och hur har den utvecklats?

Har barnet haft motsvarande tidigare? Om ja, vad handlade det då om? 

Andra symtom (feber, förkylning)?

Rodnad på ytterörat, bakom/runt örat?

Se också

Feber

Hudsymtom

Yrsel, balanssvårighet



Nödsituation – 112

Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtmilt, irriterat, slappt,
blekt

Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat

Hänvisas till vård 24/7

Öronvärk där smärtstillande medicin (> 6 mån.) inte hjälper

Gråtande baby (< 6 mån.) som inte lugnar sig

Svullnad i ytterörat, utstående öra, kraftigt utvidgad rodnad bakom/runt örat

Sår som söndrar huden eller brosket i örat

Skarpt avgränsat eksem med blåsor i öronregionen   

Knappbatteri i hörselgången. Obs! Hörapparatens öronstycke har inte batteri

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Misstanke om främmande kropp i örat

Sekret utsöndras från örat, allmäntillståndet bra

Tuböra som läcker, allmäntillståndet bra

akut hörselnedsättning utan andra symtom

Besvär efter öronoperation som utförts under den senaste månaden: kontakt till enheten
som utfört operationen



Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Anvisningar för smärtmedicinering, vårdas hemma om smärtmedicinen hjälper

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

H01 - Öronvärk

H02 - Hörselbesvär

H04 - Sekretion från öra

H27 - Rädsla för öronsjukdom

H70 - Örongångsinflammation / extern otit

H71 - Akut mellanöreinflammation / trumhinneinflammation

H76 - Främmande kropp i öra

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Öroninflammation hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Öroninflammation hos barn (God medicinsk praxis-rekommendation) (FI)

Terveyskirjasto: Återkommande och långvarig öroninflammation hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Öronskador, skador i ytterörat, hörselgången och trumhinnan (FI)

Terveyskirjasto: Hörselstörningar hos barn (FI)

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00432
https://www.terveyskirjasto.fi/khp00001
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00433
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00279
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00436


Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



0 - 3 mån - Öronsymtom
Publicerad: 12.01.2023 
Version: 3

Grunder

Klargöra

Är barnet känsligt för behandling (skriker barnet till vid behandling), gråtmilt, irriterat,
slappt?

Kan barnet väckas? - Slumrar barnet till?

Får man kontakt med barnet?

Varför misstänker föräldern öronvärk hos babyn?

När har smärtan börjat? Och hur har den utvecklats?

Har barnet haft motsvarande tidigare? Om ja, vad handlade det då om? 

Andra symtom (feber, förkylning)?

Rodnad på ytterörat, bakom/runt örat?

Se också

Feber

Nödsituation – 112

Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtmilt, irriterat, slappt,
blekt

Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka



Hänvisas till vård 24/7

Feber

Gråtande baby (< 6 mån.) som inte lugnar sig

Svullnad i ytterörat, utstående öra, kraftigt utvidgad rodnad bakom/runt örat

Sår som söndrar huden eller brosket i örat

Skarpt avgränsat eksem med blåsor i öronregionen   

Knappbatteri i hörselgången. Obs! Hörapparatens öronstycke har inte batteri

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Misstanke om främmande kropp i örat

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Gråtmildhet/rastlöshet lugnar sig, uppföljning hemma



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

H01 - Öronvärk

H02 - Hörselbesvär

H04 - Sekretion från öra

H27 - Rädsla för öronsjukdom

H70 - Örongångsinflammation / extern otit

H71 - Akut mellanöreinflammation / trumhinneinflammation

H76 - Främmande kropp i öra

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Öroninflammation hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Öroninflammation hos barn (God medicinsk praxis-rekommendation) (FI)

Terveyskirjasto: Återkommande och långvarig öroninflammation hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Öronskador, skador i ytterörat, hörselgången och trumhinnan (FI)

Terveyskirjasto: Hörselstörningar hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00432
https://www.terveyskirjasto.fi/khp00001
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00433
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00279
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00436


7 - 15 år - Feber
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 4

Grunder

Klargöra

Feber innebär över 38°C kroppstemperatur

Hur länge har febern varat?

Blir barnet piggare med febernedsättande läkemedel? Orkar barnet leka när hen är
feberfri?

Andra symtom (buksmärta, huvudvärk, annan lokal smärta, hudsymtom)?

Grundsjukdomar: cancer, organtransplantation, immunsuppressiv medicinering eller
annan sjukdom som påverkar immunförsvaret

Har barnet genomgått en operation inom en vecka?

Har barnet får vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet?

Smärta?

Stelhet i nacken?

Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?

Blodutgjutningar?

Har barnet kissat?

Orkar barnet dricka?



Se också

Diarrè

Halsont

Hosta

Huvudvärk

Kräkning

Urineringsproblem

Öronsymtom

Nödsituation – 112

Smärta

Stelhet i nacken

Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat

Blodutgjutningar

Krampanfall



Hänvisas till vård 24/7

Barnet blir inte piggare med febernedsättande läkemedel

Om buksmärtan eller huvudvärken inte lindras med smärtstillande läkemedel

Symtom på urinvägsinfektion

Grundsjukdomar: cancer, organtransplantation, immunsuppressiv medicinering eller
annan sjukdom som påverkar immunförsvaret

Barnet har genomgått en operation inom en vecka

Röd hud (septisk chock)

Vägrar gå

Krampanfall som gått över

Smärtsam, verkar sjuk

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Feber över 7 dygn, har inte besökt läkare, allmäntillståndet bra

Mottagning 1-3 dygn

Haft feber 4-7 dygn och allmäntillståndet bra

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Långvarig feber (över 7 dygn)



Rådgivning / hemvård

Återkommande kräkningar och diarré, allmänna måendet bra

Feber under 3 dygn, bra allmäntillstånd: febernedsättande medicin och uppföljning

Bihåleinflammation ovanligt hos barn under 12 år



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A02 - Frossbrytningar

A03 - Feber

A05 - Sjukdomskänsla

A07 - Medvetslöshet

A16 - Retlighet hos spädbarn

D10 - Uppkastning

D11 - Diarré

D21 - Sväljningssvårigheter

H01 - Öronvärk

H71 - Akut mellanöreinflammation / trumhinneinflammation

N07 - Kramper / krampanfall

N71 - Meningit / encefalit

R02 - Andnöd / dyspné

R21 - Symptom / klagomål beträffande strupen

R72 - Streptokockfaryngit

R74 - Övre luftvägsinfektion, akut

R77 - Akut laryngit/trakeit

R81 - Lunginflammation/pneumoni



Ytterligare information

Terveyskirjasto: Återkommande infektioner hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Feber hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Långvarig feber hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Influensa hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00131
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00437
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00596
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00124


1 - 6 år - Feber
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 4

Grunder

Klargöra

Feber innebär över 38°C kroppstemperatur

När steg febern?

Har barnet fått febernedsättande läkemedel? Vilket läkemedel har barnet fått? Hur
mycket? När?

Blir barnet piggare med febernedsättande läkemedel? Orkar barnet leka när hen är
feberfri?

Andra symtom (buksmärta, huvudvärk, annan lokal smärta, hudsymtom)?

Grundsjukdomar: cancer, organtransplantation, immunsuppressiv medicinering eller
annan sjukdom som påverkar immunförsvaret

Har barnet genomgått en operation inom en vecka?

Har barnet får vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet?

Smärta?

Stelhet i nacken?

Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?

Blodutgjutningar?

Har barnet kissat?

Orkar barnet dricka?



Se också

Diarrè

Halsont

Hosta

Huvudvärk

Kräkning

Urineringsproblem

Öronsymtom

Nödsituation – 112

Smärta

Stelhet i nacken

Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat

Blodutgjutningar 

Krampanfall



Hänvisas till vård 24/7

Barnet blir inte piggare med febernedsättande läkemedel

Om buksmärtan eller huvudvärken inte lindras med smärtstillande läkemedel

Symtom på urinvägsinfektion

Grundsjukdomar: cancer, organtransplantation, immunsuppressiv medicinering eller
annan sjukdom som påverkar immunförsvaret

Barnet genomgått en operation inom en vecka

Röd hud (septisk chock)

Vägrar krypa/gå

Krampanfall som gått över

Smärtsam, verkar sjuk

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Feber över 7 dygn, har inte besökt läkare, allmäntillståndet bra

Mottagning 1-3 dygn

Haft feber 4-7 dygn och allmäntillståndet bra

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Långvarig feber (över 7 dygn)



Rådgivning / hemvård

Återkommande kräkningar och diarré, allmänna måendet bra

Feber under 3 dygn, bra allmäntillstånd: febernedsättande medicin och uppföljning

Bihåleinflammation ovanligt hos barn under 12 år



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A02 - Frossbrytningar

A03 - Feber

A05 - Sjukdomskänsla

A07 - Medvetslöshet

A16 - Retlighet hos spädbarn

D10 - Uppkastning

D11 - Diarré

D21 - Sväljningssvårigheter

H01 - Öronvärk

H71 - Akut mellanöreinflammation / trumhinneinflammation

N07 - Kramper / krampanfall

N71 - Meningit / encefalit

R02 - Andnöd / dyspné

R21 - Symptom / klagomål beträffande strupen

R72 - Streptokockfaryngit

R74 - Övre luftvägsinfektion, akut

R77 - Akut laryngit/trakeit

R81 - Lunginflammation/pneumoni



Ytterligare information

Terveyskirjasto: Återkommande infektioner hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Feber hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Långvarig feber hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Influensa hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00131
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00437
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00596
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00124


3 - 12 mån - Feber
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 4

Grunder

Klargöra

Feber innebär över 38°C kroppstemperatur

När steg febern?

Har barnet fått febernedsättande läkemedel? Vilket läkemedel har barnet fått? Hur
mycket? När?

Blir barnet piggare med febernedsättande läkemedel? Orkar barnet leka när hen är
feberfri?

Andra symtom (buksmärta, huvudvärk, annan lokal smärta, hudsymtom)?

Grundsjukdomar: cancer, organtransplantation, immunsuppressiv medicinering eller
annan sjukdom som påverkar immunförsvaret

Har barnet genomgått en operation inom en vecka?

Har barnet får vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet?

Är barnet känsligt för behandling, gråtmilt, irriterat, slappt?

Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?

Blodutgjutningar?

Har barnet kissat?

Orkar barnet äta eller dricka?



Se också

Diarrè

Halsont

Hosta

Huvudvärk

Kräkning

Urineringsproblem

Öronsymtom

Nödsituation – 112

Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtmilt, irriterat, slappt,
blekt

Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka

Blodutgjutningar

Krampanfall



Hänvisas till vård 24/7

Barnet blir inte piggare med febernedsättande läkemedel A2

Om buksmärtan eller huvudvärken inte lindras med smärtstillande läkemedel

Grundsjukdomar: cancer, organtransplantation, immunsuppressiv medicinering eller
annan sjukdom som påverkar immunförsvaret

Har barnet genomgått en operation inom en vecka

Röd hud (septisk chock)

Vägrar krypa/gå

Krampanfall som gått över

Smärtsam, verkar sjuk

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Återkommande kräkningar och diarré, allmänna måendet bra och vätsketillförsel lyckas

Feber över 7 dygn, har inte besökt läkare, allmäntillståndet bra

Mottagning 1-3 dygn

Haft feber 4-7 dygn och allmäntillståndet bra

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Långvarig feber (över 7 dygn)



Rådgivning / hemvård

Återkommande kräkningar och diarré, allmänna måendet bra

Feber under 3 dygn, bra allmäntillstånd: febernedsättande

Bihåleinflammation ovanligt hos barn under 12 år



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A02 - Frossbrytningar

A03 - Feber

A05 - Sjukdomskänsla

A07 - Medvetslöshet

A16 - Retlighet hos spädbarn

D10 - Uppkastning

D11 - Diarré

D21 - Sväljningssvårigheter

H01 - Öronvärk

H71 - Akut mellanöreinflammation / trumhinneinflammation

N07 - Kramper / krampanfall

N71 - Meningit / encefalit

R02 - Andnöd / dyspné

R21 - Symptom / klagomål beträffande strupen

R72 - Streptokockfaryngit

R74 - Övre luftvägsinfektion, akut

R77 - Akut laryngit/trakeit

R81 - Lunginflammation/pneumoni



Ytterligare information

Terveyskirjasto: Återkommande infektioner hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Feber hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Långvarig feber hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Influensa hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00131
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00437
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00596
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00124


0 - 3 mån - Feber
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 4

Grunder

Klargöra

Feber innebär över 38°C kroppstemperatur

När steg febern?

Är barnet känsligt för behandling (skriker barnet till vid behandling), gråtmilt, irriterat,
slappt?

Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?

Blodutgjutningar?

Se också

Inga symtomkort

Nödsituation – 112

Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtmilt, irriterat, slappt,
blekt

Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka

Blodutgjutningar

Krampanfall



Hänvisas till vård 24/7

Barn under 3 mån. med feber hänvisas alltid och omedelbart till vård

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A02 - Frossbrytningar

A03 - Feber

A05 - Sjukdomskänsla

A07 - Medvetslöshet

A16 - Retlighet hos spädbarn

D10 - Uppkastning

D11 - Diarré

D21 - Sväljningssvårigheter

H01 - Öronvärk

H71 - Akut mellanöreinflammation / trumhinneinflammation

N07 - Kramper / krampanfall

N71 - Meningit / encefalit

R02 - Andnöd / dyspné

R21 - Symptom / klagomål beträffande strupen

R72 - Streptokockfaryngit

R74 - Övre luftvägsinfektion, akut

R77 - Akut laryngit/trakeit

R81 - Lunginflammation/pneumoni



Ytterligare information

Terveyskirjasto: Återkommande infektioner hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Feber hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Långvarig feber hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Influensa hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00131
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00437
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00596
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00124


7 - 15 år - Förgiftning
Publicerad: 12.01.2023 
Version: 3

Grunder

Klargöra

Kan barnet väckas? 

Slumrar barnet till? 

Får man kontakt med barnet? 

Smärta? 

Orkar barnet röra på sig? 

Är barnet exceptionellt trött?

Vad misstänks ha orsakat förgiftningen?

Förekommer symtom? Hurdana symtom? Hur har symtomen utvecklats?

Observera och ta reda på om de vuxna som är på plats kan ta hand om barnet (t.ex.
rusmedelsanvändning)?

Har patienten druckit alkohol eller tagit narkotika eller nikotin?

Har ämnet tagits oavsiktligt eller avsiktligt? Är patienten självdestruktiv?

Se också

Andnöd, andningssvårighet

Brännskador

Diarrè

Tandsymtom, symtom i munregionen



Nödsituation – 112

Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat

Kan inte röra sig ens vid behov

Andningssvårighet

Kramper

Aggressivitet

Om du får intrycket att det inte finns någon vuxen på plats som kan ta hand om barnet
(t.ex. på grund av rusmedel) ska du meddela nödcentralen. Nödcentralen behöver
information om barnets vistelseort (adress) och telefonnummer, varifrån man ringt. Gör
också en barnskyddsanmälan.

Hänvisas till vård 24/7

Vid alla misstankar om förgiftning som inte är nödsituationer ska du ringa
Giftinformationscentralen tfn 0800 147111

Ämnet har tagits i självdestruktiva syften

Berusad tonåring som slocknar, kan inte äta/dricka eller beter sig avvikande

Yngre än tonåring som är berusad

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Enligt Giftinformationscentralens anvisningar.

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder



Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

En berusad tonåring som är vaken, svarar på frågor och kan äta/dricka. Det måste finnas
en vuxen på plats som kan följa den ungas tillstånd. Gör en barnskyddsanmälan enligt de
lokala anvisningarna.

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A84 - Läkemedelsförgiftning

A85 - Läkemedelsbiverkan

A86 - Giftverkan av annan substans

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Kolosförgiftning (FI)

Terveyskirjasto: Förgiftningsmisstanke hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Matförgiftning och diarré till följd av det (FI)

Giftinformationscentralen

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00759
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00455
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00608
https://www.hus.fi/sv/for-patienten/sjukhus-och-andra-enheter/giftinformationscentralen


1 - 6 år - Förgiftning
Publicerad: 12.01.2023 
Version: 3

Grunder

Klargöra

Kan barnet väckas? 

Slumrar barnet till? 

Får man kontakt med barnet? 

Smärta? 

Orkar barnet röra på sig? 

Är barnet exceptionellt trött?

Vad misstänks ha orsakat förgiftningen?

Förekommer symtom? Hurdana symtom? Hur har symtomen utvecklats?

Observera och ta reda på om de vuxna som är på plats kan ta hand om barnet (t.ex.
rusmedelsanvändning)?

Se också

Andnöd, andningssvårighet

Brännskador

Diarrè

Tandsymtom, symtom i munregionen



Nödsituation – 112

Andningssvårighet

Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat

Kan inte röra sig ens vid behov

Kramper

Aggressivitet

Om du får intrycket att det inte finns någon vuxen på plats som kan ta hand om barnet
(t.ex. på grund av rusmedel) ska du meddela nödcentralen. Nödcentralen behöver
information om barnets vistelseort (adress) och telefonnummer, varifrån man ringt. Gör
också en barnskyddsanmälan.

Hänvisas till vård 24/7

Enligt Giftinformationscentralens anvisningar.

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Enligt Giftinformationscentralens anvisningar.

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A84 - Läkemedelsförgiftning

A85 - Läkemedelsbiverkan

A86 - Giftverkan av annan substans

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Kolosförgiftning (FI)

Terveyskirjasto: Förgiftningsmisstanke hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Matförgiftning och diarré till följd av det (FI)

Giftinformationscentralen

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00759
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00455
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00608
https://www.hus.fi/sv/for-patienten/sjukhus-och-andra-enheter/giftinformationscentralen


3 - 12 mån - Förgiftning
Publicerad: 12.01.2023 
Version: 3

Grunder

Klargöra

Är barnet känsligt för behandling, gråtmilt, irriterat, slappt?

Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?

Får man kontakt med barnet?

Vad misstänks ha orsakat förgiftningen?

Förekommer symtom? Hurdana symtom? Hur har symtomen utvecklats?

Observera och ta reda på om de vuxna som är på plats kan ta hand om barnet (t.ex.
rusmedelsanvändning)?

Se också

Andnöd, andningssvårighet

Brännskador

Diarrè

Tandsymtom, symtom i munregionen



Nödsituation – 112

Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka

Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtmilt, irriterat, slappt,
blekt

Andningssvårighet

Kramper

Om du får intrycket att det inte finns någon vuxen på plats som kan ta hand om barnet
(t.ex. på grund av rusmedel) ska du meddela nödcentralen. Nödcentralen behöver
information om barnets vistelseort (adress) och telefonnummer, varifrån man ringt. Gör
också en barnskyddsanmälan.

Hänvisas till vård 24/7

Vid alla misstankar om förgiftning som inte är nödsituationer ska du ringa
Giftinformationscentralen tfn 0800 147111 A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Enligt Giftinformationscentralens anvisningar.

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder



Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A84 - Läkemedelsförgiftning

A85 - Läkemedelsbiverkan

A86 - Giftverkan av annan substans

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Kolosförgiftning (FI)

Terveyskirjasto: Förgiftningsmisstanke hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Matförgiftning och diarré till följd av det (FI)

Giftinformationscentralen

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00759
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00455
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00608
https://www.hus.fi/sv/for-patienten/sjukhus-och-andra-enheter/giftinformationscentralen


0 - 3 mån - Förgiftning
Publicerad: 12.01.2023 
Version: 3

Grunder

Klargöra

Är barnet känsligt för behandling, gråtmilt, irriterat, slappt?

Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?

Får man kontakt med barnet?

Vad misstänks ha orsakat förgiftningen?

Förekommer symtom? Hurdana symtom? Hur har symtomen utvecklats?

Observera och ta reda på om de vuxna som är på plats kan ta hand om barnet (t.ex.
rusmedelsanvändning)?

Se också

Inga symtomkort



Nödsituation – 112

Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka

Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtmilt, irriterat, slappt,
blekt

Andningssvårighet

Kramper

Om du får intrycket att det inte finns någon vuxen på plats som kan ta hand om barnet
(t.ex. på grund av rusmedel) ska du meddela nödcentralen. Nödcentralen behöver
information om barnets vistelseort (adress) och telefonnummer, varifrån man ringt. Gör
också en barnskyddsanmälan.

Hänvisas till vård 24/7

Vid alla misstankar om förgiftning som inte är nödsituationer ska du ringa
Giftinformationscentralen tfn 0800 147111 A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Enligt Giftinformationscentralens anvisningar.

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder



Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A84 - Läkemedelsförgiftning

A85 - Läkemedelsbiverkan

A86 - Giftverkan av annan substans

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Kolosförgiftning (FI)

Terveyskirjasto: Förgiftningsmisstanke hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Matförgiftning och diarré till följd av det (FI)

Giftinformationscentralen

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00759
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00455
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00608
https://www.hus.fi/sv/for-patienten/sjukhus-och-andra-enheter/giftinformationscentralen


7 - 15 år - Halsont
Publicerad: 27.01.2022 
Version: 1

Grunder

Klargöra

Har patienten feber eller annan allmän påverkan?

Kan barnet äta och dricka normalt?

Är andningen normal?

Primärsjukdomar?

Medicinering?

Vaccinationer?

Se också

Inga symtomkort

Nödsituation – 112

Tydlig andnöd eller andningssvårighet

Dreglande

Nedsatt allmäntillstånd



Hänvisas till vård 24/7

svår sväljningssvårighet eller låst käke A2

svullnad som syns utanpå eller rodnad i ansiktet/halsregionen A2

halsont och nedsatt allmäntillstånd A2

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

halsont och bra allmäntillstånd C2

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Smärtbehandling. Medicinens effekt bedöms 2 timmar efter att den intagits. 



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A03 - Feber

A75 - Körtelfeber / mononukleos

A77 - Virussjukdom, annan eller ospecificerad

D21 - Sväljningssvårigheter

R02 - Andnöd / dyspné

R05 - Hosta

R72 - Streptokockfaryngit

R76 - Tonsillit akut

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Halsböld (FI)

Terveyskirjasto: Inflammation i svalget hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Halsfluss (”angina”) (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00420
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00457
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00309


1 - 6 år - Halsont
Publicerad: 27.01.2022 
Version: 1

Grunder

Klargöra

Har patienten feber eller annan allmän påverkan?

Kan barnet äta och dricka normalt?

Är andningen normal?

Primärsjukdomar?

Medicinering?

Vaccinationer?

Se också

Inga symtomkort

Nödsituation – 112

Tydlig andnöd eller andningssvårighet

Dreglande

Nedsatt allmäntillstånd



Hänvisas till vård 24/7

svår sväljningssvårighet eller låst käke A2

svullnad som syns utanpå eller rodnad i ansiktet/halsregionen A2

halsont och nedsatt allmäntillstånd A2

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

halsont och bra allmäntillstånd C2

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Smärtbehandling. Medicinens effekt bedöms 2 timmar efter att den intagits. 



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A03 - Feber

A75 - Körtelfeber / mononukleos

A77 - Virussjukdom, annan eller ospecificerad

D21 - Sväljningssvårigheter

R02 - Andnöd / dyspné

R05 - Hosta

R72 - Streptokockfaryngit

R76 - Tonsillit akut

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Halsböld (FI)

Terveyskirjasto: Inflammation i svalget hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Halsfluss (”angina”) (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00420
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00457
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00309


3 - 12 mån - Halsont
Publicerad: 27.01.2022 
Version: 1

Grunder

Klargöra

Har patienten feber eller annan allmän påverkan?

Kan barnet äta och dricka normalt?

Är andningen normal?

Primärsjukdomar?

Medicinering?

Vaccinationer?

Se också

Inga symtomkort

Nödsituation – 112

Tydlig andnöd eller andningssvårighet

Dreglande

Nedsatt allmäntillstånd



Hänvisas till vård 24/7

svår sväljningssvårighet eller låst käke A2

svullnad som syns utanpå eller rodnad i ansiktet/halsregionen A2

halsont och nedsatt allmäntillstånd A2

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

halsont och bra allmäntillstånd C2

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Smärtbehandling. Medicinens effekt bedöms 2 timmar efter att den intagits. 



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A03 - Feber

A75 - Körtelfeber / mononukleos

A77 - Virussjukdom, annan eller ospecificerad

D21 - Sväljningssvårigheter

R02 - Andnöd / dyspné

R05 - Hosta

R72 - Streptokockfaryngit

R76 - Tonsillit akut

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Halsböld (FI)

Terveyskirjasto: Inflammation i svalget hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Halsfluss (”angina”) (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00420
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00457
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00309


7 - 15 år - Kräkning
Publicerad: 12.01.2023 
Version: 3

Grunder

Klargöra

Kan barnet väckas?

Slumrar barnet till?

Får man kontakt med barnet?

Smärta?

Orkar barnet röra på sig?

Är barnet exceptionellt trött?

Hur länge har barnet kräkts? 

Hur mycket har barnet kräkts? 

Är kräkningen blodig eller helt grön? 

Varierar kräkningarna under dygnet? 

Har barnet druckit något? Hur mycket har barnet druckit? 

Har barnet feber?

Har barnet andra symtom t.ex. diarré? 

Har barnet varit utomlands? 

Orkar barnet stå upp eller prata? 

Har någon i närmaste kretsen motsvarande? 

Huvudskada de närmaste dagarna? 

Är barnet piggt? 

Har barnet kissat?



Se också

Avvikande blodsockervariation

Buksmärta, förstoppning

Feber

Huvudvärk

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd, barnet orkar inte vara i kontakt

Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat

Kan inte röra sig ens vid behov

Hänvisas till vård 24/7

Blodkräkning 

Diabetes och upprepade kräkningar 

Kräkning och svår primärsjukdom (t.ex. metabol sjukdom) 

Shuntpatient och kräkning 

Kräkning och kraftig buksmärta som inte lättar 

Barnet kräks upprepade gånger och får inte behålla vätska  

Kräkningen är grön 

Kräkningar och huvudskada 

Kräkningar och huvudvärk som värkmedicin inte hjälper mot



Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Upprepade nattliga och morgonbetonade kräkningar över 2 dygn (inga andra symtom på
magsjuka) 

Riklig kräkning, inga andra symtom, vätsketillförsel hemma lyckas inte

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Barnet/ungdomen är pigg och vätsketillförseln hemma lyckas 



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A03 - Feber

A04 - Svaghet / trötthet, allmän

D01 - Buksmärta / magkramp, allmän

D02 - Magsmärta / värk i epigastriet

D06 - Lokaliserad buksmärta, annan

D09 - Illamående

D10 - Uppkastning

D14 - Hematemes / blodkräkning

L01 - Symptom / besvär beträffande nacke

N01 - Huvudvärk

N71 - Meningit / encefalit

N76 - Tumör UNS i nervsystemet

N89 - Migrän

T11 - Dehydrering

T89 - Diabetes, typ 1

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Uppstötning och kräkning hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00475


1 - 6 år - Kräkning
Publicerad: 12.01.2023 
Version: 3



Grunder

Klargöra

Kan barnet väckas?

Slumrar barnet till?

Får man kontakt med barnet?

Smärta?

Orkar barnet röra på sig?

Är barnet exceptionellt trött?

Hur länge har barnet kräkts? 

Hur mycket har barnet kräkts? 

Är kräkningen blodig eller helt grön? 

Varierar kräkningarna under dygnet? 

Har barnet druckit något? Hur mycket har barnet druckit? 

Har barnet feber?

Har barnet andra symtom t.ex. diarré? 

Har barnet varit utomlands? 

Orkar barnet leka eller prata? 

Har någon i närmaste kretsen motsvarande? 

Huvudskada de närmaste dagarna? 

Är barnet piggt? 

Har barnet kissat?  



Se också

Avvikande blodsockervariation

Buksmärta, förstoppning

Feber

Huvudvärk

Nödsituation – 112

Barnet är slappt, svagt, blekt

Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat

Kan inte röra sig ens vid behov

Hänvisas till vård 24/7

Blodkräkning 

Diabetes och upprepade kräkningar 

Kräkning och svår primärsjukdom (t.ex. metabol sjukdom) 

Shuntpatient och kräkning 

Kräkning och kraftig buksmärta som inte lättar 

Barnet kräks upprepade gånger och får inte behålla vätska  

Kräkningen är grön 

Kräkningar och huvudskada 

Kräkningar och huvudvärk



Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Upprepade nattliga och morgonbetonade kräkningar över 2 dygn (inga andra symtom på
magsjuka) 

Riklig kräkning, inga andra symtom, vätsketillförsel hemma lyckas inte

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Barnet är piggt och vätsketillförseln hemma lyckas 



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A03 - Feber

A04 - Svaghet / trötthet, allmän

D01 - Buksmärta / magkramp, allmän

D02 - Magsmärta / värk i epigastriet

D06 - Lokaliserad buksmärta, annan

D09 - Illamående

D10 - Uppkastning

D14 - Hematemes / blodkräkning

L01 - Symptom / besvär beträffande nacke

N01 - Huvudvärk

N71 - Meningit / encefalit

N76 - Tumör UNS i nervsystemet

N89 - Migrän

T11 - Dehydrering

T89 - Diabetes, typ 1

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Uppstötning och kräkning hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00475


3 - 12 mån - Kräkning
Publicerad: 12.01.2023 
Version: 3

Grunder

Klargöra

Är barnet känsligt för behandling, gråtmilt, irriterat, slappt?

Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?

Får man kontakt med barnet?

Hur länge har barnet kräkts?

Hur mycket har barnet kräkts?

Är kräkningen blodig eller helt grön?

Varierar kräkningarna under dygnet?

Har barnet druckit något? Hur mycket har barnet druckit?

Har barnet feber?

Är babyn slapp eller blek?

Har någon i närmaste kretsen motsvarande?

Huvudskada de närmaste dagarna?

Är barnet piggt?

Har barnet kissat?



Se också

Avvikande blodsockervariation

Buksmärta, förstoppning

Feber

Huvudvärk

Nödsituation – 112

Barnet är slappt, svagt, blekt

Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtmilt, irriterat, slappt,
blekt

Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat

Hänvisas till vård 24/7

Blodkräkning

Diabetes och upprepade kräkningar

Kräkning och svår primärsjukdom (t.ex. metabol sjukdom)

Shuntpatient och kräkning

Hög feber >39 C

Barnet kräks upprepade gånger och får inte behålla vätska

Kräkningen är grön

Kräkningar och huvudskada



Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Upprepade nattliga och morgonbetonade kräkningar över 2 dygn (inga andra symtom på
magsjuka)

Riklig kräkning, inga andra symtom, vätsketillförsel hemma lyckas inte

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Barnet är piggt och vätsketillförseln hemma lyckas



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A03 - Feber

A04 - Svaghet / trötthet, allmän

D01 - Buksmärta / magkramp, allmän

D02 - Magsmärta / värk i epigastriet

D06 - Lokaliserad buksmärta, annan

D09 - Illamående

D10 - Uppkastning

D14 - Hematemes / blodkräkning

L01 - Symptom / besvär beträffande nacke

N01 - Huvudvärk

N71 - Meningit / encefalit

N76 - Tumör UNS i nervsystemet

N89 - Migrän

T11 - Dehydrering

T89 - Diabetes, typ 1

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Uppstötning och kräkning hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00475


0 - 3 mån - Kräkning
Publicerad: 12.01.2023 
Version: 3

Grunder

Klargöra

Är barnet känsligt för behandling (skriker barnet till vid behandling), gråtmilt, irriterat,
slappt?

Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?

Får man kontakt med barnet?

Hur länge har barnet kräkts?

Hur mycket har barnet kräkts?

Är kräkningen blodig eller helt grön?

Varierar kräkningarna under dygnet?

Har barnet druckit något?

Har barnet feber?

Är babyn slapp eller blek?

Har någon i närmaste kretsen motsvarande?

Huvudskada de närmaste dagarna?

Se också

Inga symtomkort



Nödsituation – 112

Babyn är slapp, svag, blek

Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtmilt, irriterat, slappt,
blekt

Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka

Hänvisas till vård 24/7

Babyn kräks upprepade gånger

Babyn är ovanligt gråtmild

Feber >38°C

Babyn kräks rikligt direkt efter att ha druckit mjölk

Blodkräkningar (om enbart blodiga strimmor i kräkningen kan man vänta till morgonen)

Kräkningen är grön

Kräkningar och huvudskada

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Upprepade nattliga och morgonbetonade kräkningar över 2 dygn (inga andra symtom på
magsjuka)Babyn kastar upp rikligt som nytt symtom

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder



Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A03 - Feber

A04 - Svaghet / trötthet, allmän

D01 - Buksmärta / magkramp, allmän

D02 - Magsmärta / värk i epigastriet

D06 - Lokaliserad buksmärta, annan

D09 - Illamående

D10 - Uppkastning

D14 - Hematemes / blodkräkning

L01 - Symptom / besvär beträffande nacke

N01 - Huvudvärk

N71 - Meningit / encefalit

N76 - Tumör UNS i nervsystemet

N89 - Migrän

T11 - Dehydrering

T89 - Diabetes, typ 1

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Uppstötning och kräkning hos barn (FI)

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00475


Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



7 - 15 år - Knölar och bölder
Publicerad: 28.10.2022 
Version: 3

Grunder

Klargöra

När har den uppkommit?

På vilket område på kroppen och hur stor?

Feber?

Se också

Andnöd, andningssvårighet

Feber

Hudsymtom

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

hettande, rodnande, smärtsam knöl i huvud- eller halsregionen, kan inte vända på
huvudet, andningssvårighet A2



Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

andra symtomatiska bölder B2

snabbt uppkommande, växande knölar på halsen och i nyckelbensgropen B2

Mottagning 1-3 dygn

förstorade lymfkörtlar C2

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

små knölar och bölder med lindriga symtom och smärtfria knölar och bölder D2

Rådgivning / hemvård

Inga grunder



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A03 - Feber

B02 - Lymfkörtel, förstorad / smärtsam

D21 - Sväljningssvårigheter

L01 - Symptom / besvär beträffande nacke

R02 - Andnöd / dyspné

R21 - Symptom / klagomål beträffande strupen

S04 - Svullnad/knöl, lokal

S05 - Svullnad/knölar, generaliserad

S10 - Böld

S77 - Malign hudtumör

S78 - Lipom

S79 - Annan benign hudtumör /ospecificerad

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



1 - 6 år - Knölar och bölder
Publicerad: 28.10.2022 
Version: 3

Grunder

Klargöra

När har den uppkommit?

På vilket område på kroppen och hur stor?

Feber?

Se också

Andnöd, andningssvårighet

Feber

Hudsymtom

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

hettande, rodnande, smärtsam knöl i huvud- eller halsregionen, kan inte vända på
huvudet, andningssvårighet A2



Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

andra symtomatiska bölder B2

snabbt uppkommande, växande knölar på halsen och i nyckelbensgropen B2

Mottagning 1-3 dygn

förstorade lymfkörtlar C2

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

små knölar och bölder med lindriga symtom och smärtfria knölar och bölder D2

Rådgivning / hemvård

Inga grunder



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A03 - Feber

B02 - Lymfkörtel, förstorad / smärtsam

D21 - Sväljningssvårigheter

L01 - Symptom / besvär beträffande nacke

R02 - Andnöd / dyspné

R21 - Symptom / klagomål beträffande strupen

S04 - Svullnad/knöl, lokal

S05 - Svullnad/knölar, generaliserad

S10 - Böld

S77 - Malign hudtumör

S78 - Lipom

S79 - Annan benign hudtumör /ospecificerad

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



3 - 12 mån - Knölar och bölder
Publicerad: 28.10.2022 
Version: 3

Grunder

Klargöra

När har den uppkommit?

På vilket område på kroppen och hur stor?

Feber?

Se också

Andnöd, andningssvårighet

Feber

Hudsymtom

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

hettande, rodnande, smärtsam knöl i huvud- eller halsregionen, kan inte vända på
huvudet, andningssvårighet A2



Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

andra symtomatiska bölder B2

snabbt uppkommande, växande knölar på halsen och i nyckelbensgropen B2

Mottagning 1-3 dygn

förstorade lymfkörtlar C2

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

små knölar och bölder med lindriga symtom och smärtfria knölar och bölder D2

Rådgivning / hemvård

Inga grunder



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A03 - Feber

B02 - Lymfkörtel, förstorad / smärtsam

D21 - Sväljningssvårigheter

L01 - Symptom / besvär beträffande nacke

R02 - Andnöd / dyspné

R21 - Symptom / klagomål beträffande strupen

S04 - Svullnad/knöl, lokal

S05 - Svullnad/knölar, generaliserad

S10 - Böld

S77 - Malign hudtumör

S78 - Lipom

S79 - Annan benign hudtumör /ospecificerad

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



7 - 15 år - Köldskador, nedkylning
Publicerad: 28.10.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Hur lång köldexponering?

Förekommer känselbortfall?

Förekommer färgändringar eller blåsor på huden?

Se också

Hudfärg

Hudsymtom

Symtom i extremitet (ej kännedom om olyckshändelse)

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

omfattande köldskada eller blåsor på huden A1

känsel, värme och hudfärg är inte återställda efter en timme A2



Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Det köldskadade stället värms med varmt vatten 30-60 min

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A88 - Skadeverkan av fysisk faktor

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



1 - 6 år - Köldskador, nedkylning
Publicerad: 28.10.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Hur lång köldexponering?

Förekommer känselbortfall?

Förekommer färgändringar eller blåsor på huden?

Se också

Hudfärg

Hudsymtom

Symtom i extremitet (ej kännedom om olyckshändelse)

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

omfattande köldskada eller blåsor på huden A1

känsel, värme och hudfärg är inte återställda efter en timme A2



Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Det köldskadade stället värms med varmt vatten 30-60 min

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A88 - Skadeverkan av fysisk faktor

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



3 - 12 mån - Köldskador, nedkylning
Publicerad: 28.10.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Hur lång köldexponering?

Förekommer känselbortfall?

Förekommer färgändringar eller blåsor på huden?

Se också

Hudfärg

Hudsymtom

Symtom i extremitet (ej kännedom om olyckshändelse)

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

omfattande köldskada eller blåsor på huden A1  A5

känsel, värme och hudfärg är inte återställda efter en timme A1  A5



Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Det köldskadade stället värms med varmt vatten 30-60 min

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A88 - Skadeverkan av fysisk faktor

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



7 - 15 år - Brännskador
Publicerad: 28.10.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Vad har hänt och var?

Vilka områden har bränts och deras omfattning? (inte enbart rodnad)

Är smärtan under kontroll?

Se också

Andnöd, andningssvårighet

Hudsymtom

Nödsituation – 112

Brännskada över 5 % av kroppens yta

Brännskador som omringar en kroppsdel

Barn som varit med om en brand

Brännskador i munnen eller ansiktsregionen

Andningssvårighet



Hänvisas till vård 24/7

brännskada i ansiktet A2

brännskada (området större än den egna handflatan) A1

brännskador på handen/armen och fotbladet A1

genitalområdet A1  A5

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Effektiv smärtmedicinering

Små brännskador: hemvårdsanvisningar

Nedkylning av brännskadeområdet i 20 min

brännskada (området mindre än den egna handflatan)



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

S11 - Hudinfektion efter trauma

S14 - Brännskada/skållning

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



1 - 6 år - Brännskador
Publicerad: 28.10.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Vad har hänt och var?

Vilka områden har bränts och deras omfattning? (inte enbart rodnad)

Är smärtan under kontroll?

Se också

Andnöd, andningssvårighet

Hudsymtom

Nödsituation – 112

Brännskada över 5 % av kroppens yta

Brännskador som omringar en kroppsdel

Barn som varit med om en brand

Brännskador i munnen eller ansiktsregionen

Andningssvårighet



Hänvisas till vård 24/7

brännskada i ansiktet A2

brännskada (området större än den egna handflatan) A1

brännskador på handen/armen och fotbladet A1

genitalområdet A1  A5

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Effektiv smärtmedicinering

Små brännskador: hemvårdsanvisningar

Nedkylning av brännskadeområdet i 20 min

brännskada (området mindre än den egna handflatan)



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

S11 - Hudinfektion efter trauma

S14 - Brännskada/skållning

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



3 - 12 mån - Brännskador
Publicerad: 28.10.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Vad har hänt och var?

Vilka områden har bränts och deras omfattning? (inte enbart rodnad)

Är smärtan under kontroll?

OBS! Alla brännskador hos barn <1 år till jouren!

Se också

Andnöd, andningssvårighet

Hudsymtom

Nödsituation – 112

Brännskada över 5 % av kroppens yta

Brännskador som omringar en kroppsdel

Barn som varit med om en brand

Brännskador i munnen eller ansiktsregionen

Andningssvårighet



Hänvisas till vård 24/7

brännskada i ansiktet A1  A5

brännskada (området större än den egna handflatan) A1  A5

brännskada (området mindre än den egna handflatan) A1  A5

brännskador på handen/armen och fotbladet A1  A5

genitalområdet A1  A5

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Effektiv smärtmedicinering

Nedkylning av brännskadeområdet i 20 min



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

S11 - Hudinfektion efter trauma

S14 - Brännskada/skållning

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



7 - 15 år - Huvudtrauma
Publicerad: 12.01.2023 
Version: 3

Grunder

Klargöra

När, vad har hänt?

Symtom? (medvetslöshetens varaktighet, minneslucka/varaktighet, kräkning)

Se också

Huvudvärk

Kramp, anfall, frånvaro, svimning

Kräkning

Sår

Öronsymtom

Nödsituation – 112

Medvetslös, varierande medvetandegrad

Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

högenergiskt trauma A1



Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

slagit huvudet för några dygn sedan, fortsättningsvis huvudvärk eller känsla av illamående
B2

Mottagning 1-3 dygn

några dygn sedan skadan, exceptionell trötthet men allmänna måendet bra C2

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Symtomfri, välmående: hemvårdsanvisningar

Anvisning om när uppsöka läkare

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

N79 - Hjärnskakning

N80 - Huvudskada, annan

Ytterligare information

Inget innehåll



Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



1 - 6 år - Huvudtrauma
Publicerad: 12.01.2023 
Version: 3

Grunder

Klargöra

När, vad har hänt?

Symtom? (medvetslöshetens varaktighet, minneslucka/varaktighet, kräkning)

Se också

Huvudvärk

Kramp, anfall, frånvaro, svimning

Kräkning

Sår

Öronsymtom

Nödsituation – 112

Medvetslös, varierande medvetandegrad

Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

högenergiskt trauma A1



Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

slagit huvudet för några dygn sedan, fortsättningsvis huvudvärk eller känsla av illamående
B2

Mottagning 1-3 dygn

några dygn sedan skadan, exceptionell trötthet men allmänna måendet bra C2

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Symtomfri, välmående: hemvårdsanvisningar

Anvisning om när uppsöka läkare

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

N79 - Hjärnskakning

N80 - Huvudskada, annan

Ytterligare information

Inget innehåll



Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



3 - 12 mån - Huvudtrauma
Publicerad: 12.01.2023 
Version: 3

Grunder

Klargöra

När, vad har hänt?

Symtom? (medvetslöshetens varaktighet, minneslucka/varaktighet, kräkning)

Se också

Huvudvärk

Kramp, anfall, frånvaro, svimning

Kräkning

Sår

Öronsymtom

Nödsituation – 112

Medvetslös, varierande medvetandegrad

Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

högenergiskt trauma A1



Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

slagit huvudet för några dygn sedan, fortsättningsvis huvudvärk eller känsla av illamående
B2

Mottagning 1-3 dygn

några dygn sedan skadan, exceptionell trötthet men allmänna måendet bra C2

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Symtomfri, välmående: hemvårdsanvisningar

Anvisning om när uppsöka läkare

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

N79 - Hjärnskakning

N80 - Huvudskada, annan

Ytterligare information

Inget innehåll



Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



7 - 15 år - Huvudvärk
Publicerad: 28.10.2022 
Version: 3

Grunder

Klargöra

När och hur har det börjat?

Hur länge har det pågått?

Har patienten haft motsvarande symtom tidigare?

Andra symtom?

Huvudskada?

Se också

Feber

Huvudtrauma

Kräkning

Psykiska symtom (ångest, aggressivitet, självdestruktivtet, beteendestörning, depression,
ätstörning)

Symtom i extremitet (ej kännedom om olyckshändelse)

Ögonsymtom, synstörning



Nödsituation – 112

Varierande medvetandegrad

Nedsatt allmäntillstånd

Neurologiska bristsymtom

Stelhet i nacken

Hänvisas till vård 24/7

huvudvärk och hög feber som inte reagerar på smärtmediciner A2

medvetslöshet, även om den gått om A2

illamående eller kräkning A2

exceptionell trötthet A2

shuntpatient, huvudvärk (eller gråtig under 1 år) A1

neurologiskt symtom, t.ex. minnesförlust A2

huvudvärk som börjat i samband med kraftansträngning A2

huvudvärk, smärtmedicin hjälper inte A2

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

återkommande morgonhuvudvärk som väcker, inga andra symtom B2

Mottagning 1-3 dygn

fallit, inga synliga symtom/skador C2



Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Konstaterad migrän: anfallsmedicin och uppföljning hemma

Tillräcklig smärtmedicin (i första hand paracetamol)



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A03 - Feber

A07 - Medvetslöshet

A16 - Retlighet hos spädbarn

F05 - Störning i synförmåga, annan

F17 - Symptom / besvär av glasögon

F95 - Skelning

L01 - Symptom / besvär beträffande nacke

N01 - Huvudvärk

N18 - Förlamning / svaghet

N71 - Meningit / encefalit

N80 - Huvudskada, annan

N89 - Migrän

N95 - Spänningshuvudvärk

P75 - Somatiseringssyndrom

R75 - Sinuit akut/kronisk

Z29 - Socialt problem UNS

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Bihåle-/käkhåleinflammation hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Huvudvärk hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Päänsärky ja migreeni lapsilla (Huvudvärk och migrän hos barn (God
medicinsk praxis-rekommendation) (FI))

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00318
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00583
https://www.terveyskirjasto.fi/khp00040


Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



1 - 6 år - Huvudvärk
Publicerad: 28.10.2022 
Version: 3

Grunder

Klargöra

När och hur har det börjat?

Hur länge har det pågått?

Har patienten haft motsvarande symtom tidigare?

Andra symtom?

Huvudskada?

Se också

Feber

Huvudtrauma

Kräkning

Psykiska symtom (ångest, aggressivitet, självdestruktivtet, beteendestörning, depression,
ätstörning)

Symtom i extremitet (ej kännedom om olyckshändelse)

Ögonsymtom, synstörning



Nödsituation – 112

Varierande medvetandegrad

Nedsatt allmäntillstånd

Neurologiska bristsymtom

Stelhet i nacken

Hänvisas till vård 24/7

huvudvärk och hög feber som inte reagerar på smärtmediciner A2

medvetslöshet, även om den gått om A2

illamående eller kräkning A2

exceptionell trötthet A2

shuntpatient, huvudvärk (eller gråtig under 1 år) A1

neurologiskt symtom, t.ex. minnesförlust A2

huvudvärk som börjat i samband med kraftansträngning A2

huvudvärk, smärtmedicin hjälper inte A2

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

återkommande morgonhuvudvärk som väcker, inga andra symtom B2

Mottagning 1-3 dygn

fallit, inga synliga symtom/skador C2



Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Konstaterad migrän: anfallsmedicin och uppföljning hemma

Tillräcklig smärtmedicin (i första hand paracetamol)



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A03 - Feber

A07 - Medvetslöshet

A16 - Retlighet hos spädbarn

F05 - Störning i synförmåga, annan

F17 - Symptom / besvär av glasögon

F95 - Skelning

L01 - Symptom / besvär beträffande nacke

N01 - Huvudvärk

N18 - Förlamning / svaghet

N71 - Meningit / encefalit

N80 - Huvudskada, annan

N89 - Migrän

N95 - Spänningshuvudvärk

P75 - Somatiseringssyndrom

R75 - Sinuit akut/kronisk

Z29 - Socialt problem UNS

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Bihåle-/käkhåleinflammation hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Huvudvärk hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Päänsärky ja migreeni lapsilla (Huvudvärk och migrän hos barn (God
medicinsk praxis-rekommendation) (FI))

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00318
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00583
https://www.terveyskirjasto.fi/khp00040


Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



3 - 12 mån - Huvudvärk
Publicerad: 28.10.2022 
Version: 3

Grunder

Klargöra

När och hur har det börjat?

Hur länge har det pågått?

Har patienten haft motsvarande symtom tidigare?

Andra symtom?

Huvudskada?

Se också

Feber

Huvudtrauma

Kräkning

Symtom i extremitet (ej kännedom om olyckshändelse)

Ögonsymtom, synstörning

Nödsituation – 112

Varierande medvetandegrad

Nedsatt allmäntillstånd

Neurologiska bristsymtom

Stelhet i nacken



Hänvisas till vård 24/7

shuntpatient, huvudvärk (eller gråtig under 1 år) A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Konstaterad migrän: anfallsmedicin och uppföljning hemma

Tillräcklig smärtmedicin (i första hand paracetamol)



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A03 - Feber

A07 - Medvetslöshet

A16 - Retlighet hos spädbarn

F05 - Störning i synförmåga, annan

F17 - Symptom / besvär av glasögon

F95 - Skelning

L01 - Symptom / besvär beträffande nacke

N01 - Huvudvärk

N18 - Förlamning / svaghet

N71 - Meningit / encefalit

N80 - Huvudskada, annan

N89 - Migrän

N95 - Spänningshuvudvärk

P75 - Somatiseringssyndrom

R75 - Sinuit akut/kronisk

Z29 - Socialt problem UNS

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Bihåle-/käkhåleinflammation hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Huvudvärk hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Päänsärky ja migreeni lapsilla (Huvudvärk och migrän hos barn (God
medicinsk praxis-rekommendation) (FI))

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00318
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00583
https://www.terveyskirjasto.fi/khp00040


Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



7 - 15 år - Symtom i extremitet (ej kännedom
om olyckshändelse)
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 3

Grunder

Klargöra

Har patienten andra symtom?

Feber?

Var exakt är symtomet i extremiteten?

Förekommer svullnad, rodnad eller värmekänsla?

Se också

Feber

Hudfärg

Hudsymtom

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd



Hänvisas till vård 24/7

Smärta som börjat akut och kall, kraftlös, avdomnad extremitet A1

tydliga inflammationssymtom (smärta, rodnad, värmekänsla) i extremiteten/leden
A1

svår smärta A1

smärta i extremitet och hög feber A1

använder inte extremiteten eller haltar som nytt symtom A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

ensidig svullnad som börjat akut B2

Mottagning 1-3 dygn

feberfri misstanke om ledinflammation C1

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Enstaka extremitetssymtom utan andra symtom: Smärtmedicin och uppföljning



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A01 - Smärta, allmän / flera platser

A03 - Feber

L08 - Symptom / besvär beträffande skuldra

L09 - Symptom / besvär beträffande arm

L10 - Symptom / besvär beträffande armbåge

L11 - Symptom / besvär beträffande handlov

L12 - Symptom / besvär beträffande hand & fingrar

L13 - Symptom / besvär beträffande höft

L14 - Symptom / besvär beträffande lår / vad

L15 - Symptom / besvär beträffande knä

L16 - Symptom / besvär beträffande vrist

L17 - Symptom / besvär beträffande fot / tå

L18 - Muskelsmärta

L19 - Symptom / besvär beträffande flera muskler, ospecificerat

L20 - Symptom / besvär beträffande flera leder, ospecificerat

L28 - Funktionsbegränsning / handikapp i muskuloskeletala organ

L29 - Symptom / besvär i muskler / leder, annat

L70 - Infektion i muskuloskeletala organ

N18 - Förlamning / svaghet

S06 - Utslag, lokalt



Ytterligare information

Terveyskirjasto: Höftbesvär hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Ledgångsreumatism hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00445
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00950


1 - 6 år - Symtom i extremitet (ej kännedom om
olyckshändelse)
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 3

Grunder

Klargöra

Har patienten andra symtom?

Feber?

Var exakt är symtomet i extremiteten?

Förekommer svullnad, rodnad eller värmekänsla?

Se också

Feber

Hudfärg

Hudsymtom

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd



Hänvisas till vård 24/7

Smärta som börjat akut och kall, kraftlös, avdomnad extremitet A1

tydliga inflammationssymtom (smärta, rodnad, värmekänsla) i extremiteten/leden
A1

svår smärta A1

smärta i extremitet och hög feber A1

använder inte extremiteten eller haltar som nytt symtom A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

ensidig svullnad som börjat akut B2

Mottagning 1-3 dygn

feberfri misstanke om ledinflammation C1

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Enstaka extremitetssymtom utan andra symtom: Smärtmedicin och uppföljning



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A01 - Smärta, allmän / flera platser

A03 - Feber

L08 - Symptom / besvär beträffande skuldra

L09 - Symptom / besvär beträffande arm

L10 - Symptom / besvär beträffande armbåge

L11 - Symptom / besvär beträffande handlov

L12 - Symptom / besvär beträffande hand & fingrar

L13 - Symptom / besvär beträffande höft

L14 - Symptom / besvär beträffande lår / vad

L15 - Symptom / besvär beträffande knä

L16 - Symptom / besvär beträffande vrist

L17 - Symptom / besvär beträffande fot / tå

L18 - Muskelsmärta

L19 - Symptom / besvär beträffande flera muskler, ospecificerat

L20 - Symptom / besvär beträffande flera leder, ospecificerat

L28 - Funktionsbegränsning / handikapp i muskuloskeletala organ

L29 - Symptom / besvär i muskler / leder, annat

L70 - Infektion i muskuloskeletala organ

N18 - Förlamning / svaghet

S06 - Utslag, lokalt



Ytterligare information

Terveyskirjasto: Höftbesvär hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Ledgångsreumatism hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00445
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00950


3 - 12 mån - Symtom i extremitet (ej kännedom
om olyckshändelse)
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 3

Grunder

Klargöra

Har patienten andra symtom?

Feber?

Var exakt är symtomet i extremiteten?

Förekommer svullnad, rodnad eller värmekänsla?

Se också

Feber

Hudfärg

Hudsymtom

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd



Hänvisas till vård 24/7

Smärta som börjat akut och kall, kraftlös, avdomnad extremitet A1

tydliga inflammationssymtom (smärta, rodnad, värmekänsla) i extremiteten/leden
A1

svår smärta A1

ensidig svullnad som börjat akut A1

smärta i extremitet och hög feber A1

använder inte extremiteten eller haltar som nytt symtom A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

feberfri misstanke om ledinflammation B1

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Enstaka extremitetssymtom utan andra symtom: Smärtmedicin och uppföljning



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A01 - Smärta, allmän / flera platser

A03 - Feber

L08 - Symptom / besvär beträffande skuldra

L09 - Symptom / besvär beträffande arm

L10 - Symptom / besvär beträffande armbåge

L11 - Symptom / besvär beträffande handlov

L12 - Symptom / besvär beträffande hand & fingrar

L13 - Symptom / besvär beträffande höft

L14 - Symptom / besvär beträffande lår / vad

L15 - Symptom / besvär beträffande knä

L16 - Symptom / besvär beträffande vrist

L17 - Symptom / besvär beträffande fot / tå

L18 - Muskelsmärta

L19 - Symptom / besvär beträffande flera muskler, ospecificerat

L20 - Symptom / besvär beträffande flera leder, ospecificerat

L28 - Funktionsbegränsning / handikapp i muskuloskeletala organ

L29 - Symptom / besvär i muskler / leder, annat

L70 - Infektion i muskuloskeletala organ

N18 - Förlamning / svaghet

S06 - Utslag, lokalt



Ytterligare information

Terveyskirjasto: Höftbesvär hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Ledgångsreumatism hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00445
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00950


7 - 15 år - Skador i extremitet
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 3

Grunder

Klargöra

Vad har hänt? Var är skadan?

Synlig felställning

Är det sår? Blödning?

Nedre extremitet: Kan patienten stå på nedre extremiteten? Övre extremitet: Kan
patienten använda övre extremiteten?

Se också

Sår

Nödsituation – 112

Extremitet/del av extremitet har lossnat

Riklig blödning

Svår felställning



Hänvisas till vård 24/7

öppen fraktur eller betydande hudskada A1

led eller del av extremitet i felställning, kan inte stå på nedre extremiteten eller kan inte
använda övre extremiteten A1

symtom som passar nerv- eller blodcirkulationsproblem A1

svår smärta i extremitet A1

låst knä A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

efter en olyckshändelse använder barnet inte extremiteten eller haltar som nytt symtom
C2

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

lindrig smärta orsakad av olyckshändelse där ovannämnda kriterier inte uppfylls D2

låst knä, återkommande/går om D2

Rådgivning / hemvård

Smärtmedicinering



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A80 - Skada, ospecificerad

A81 - Skador, multipla

L72 - Fraktur av radius / ulna

L73 - Fraktur av tibia / fibula

L74 - Fraktur av handens / fotens ben

L75 - Fraktur av lårbenet

L76 - Fraktur, annan

L77 - Stukning / försträckning av vrist

L78 - Stukning / försträckning av knä

L80 - Dislokationer

L81 - Skada på muskuloskeletala systemet, annan

L89 - Höftledsartros

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



1 - 6 år - Skador i extremitet
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 3

Grunder

Klargöra

Vad har hänt? Var är skadan?

Synlig felställning

Är det sår? Blödning?

Nedre extremitet: Kan patienten stå på nedre extremiteten? Övre extremitet: Kan
patienten använda övre extremiteten?

Se också

Sår

Nödsituation – 112

Extremitet/del av extremitet har lossnat

Riklig blödning

Svår felställning



Hänvisas till vård 24/7

öppen fraktur eller betydande hudskada A1

led eller del av extremitet i felställning, kan inte stå på nedre extremiteten eller kan inte
använda övre extremiteten A1

symtom som passar nerv- eller blodcirkulationsproblem A1

svår smärta i extremitet A1

låst knä A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

lindrig smärta orsakad av olyckshändelse där ovannämnda kriterier inte uppfylls C2

efter en olyckshändelse använder barnet inte extremiteten eller haltar som nytt symtom
C2

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

låst knä, återkommande/går om D2

Rådgivning / hemvård

Smärtmedicinering



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A80 - Skada, ospecificerad

A81 - Skador, multipla

L72 - Fraktur av radius / ulna

L73 - Fraktur av tibia / fibula

L74 - Fraktur av handens / fotens ben

L75 - Fraktur av lårbenet

L76 - Fraktur, annan

L77 - Stukning / försträckning av vrist

L78 - Stukning / försträckning av knä

L80 - Dislokationer

L81 - Skada på muskuloskeletala systemet, annan

L89 - Höftledsartros

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



3 - 12 mån - Skador i extremitet
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 3

Grunder

Klargöra

Vad har hänt? Var är skadan?

Synlig felställning

Är det sår? Blödning?

Nedre extremitet: Kan patienten stå på nedre extremiteten? Övre extremitet: Kan
patienten använda övre extremiteten?

Se också

Sår

Nödsituation – 112

Extremitet/del av extremitet har lossnat

Riklig blödning

Svår felställning



Hänvisas till vård 24/7

öppen fraktur eller betydande hudskada A1  A5

led eller del av extremitet i felställning, kan inte stå på nedre extremiteten eller kan inte
använda övre extremiteten A1  A5

symtom som passar nerv- eller blodcirkulationsproblem A1

efter en olyckshändelse använder barnet inte extremiteten eller haltar som nytt symtom
A1  A5

svår smärta i extremitet A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

lindrig smärta orsakad av olyckshändelse där ovannämnda kriterier inte uppfylls B1

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Smärtmedicinering



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A80 - Skada, ospecificerad

A81 - Skador, multipla

L72 - Fraktur av radius / ulna

L73 - Fraktur av tibia / fibula

L74 - Fraktur av handens / fotens ben

L75 - Fraktur av lårbenet

L76 - Fraktur, annan

L77 - Stukning / försträckning av vrist

L78 - Stukning / försträckning av knä

L80 - Dislokationer

L81 - Skada på muskuloskeletala systemet, annan

L89 - Höftledsartros

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



7 - 15 år - Blodig avföring
Publicerad: 12.01.2023 
Version: 3

Grunder

Klargöra

Är blodet klart eller mörkt?

Gör det ont att tömma tarmen?

Är det blodränder, koagel i avföringen eller är blodet helt blandat i avföringen?

Är det blod i varje avföring?

Är det rikligt med blod (t.ex. ränder, koagel, en tesked, en matsked osv.)?

Riklig tarmtömning?

Feber?

Har patienten andra allmänna symtom än feber?

Finns det bondgårdsdjur i familjekretsen?

Används råmjölk el.dyl.?

Se också

Buksmärta, förstoppning

Diarrè

Feber



Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd

Svåra symtom som börjat snabbt

Hänvisas till vård 24/7

blodig avföring och feber A1

blodig avföring och hemvård lyckas inte (t.ex. att dricka) A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

blodig avföring och diarré (allmäntillståndet bra och får i sig vätska) B1

Mottagning 1-3 dygn

blodig avföring, inga andra symtom C1

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Uppföljning om ett feberfritt och välmående spädbarn har blodränder i avföringen
(kontakt till rådgivningen om det förekommer kontinuerligt/långvarigt)



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

D16 - Blödning från ändtarmen

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Blodig avföring hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Blod i avföringen - vad göra? (FI)

Terveyskirjasto: Tarminflammationer (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00548
https://www.terveyskirjasto.fi/skl00032#s18
https://www.terveyskirjasto.fi/skl00020


1 - 6 år - Blodig avföring
Publicerad: 12.01.2023 
Version: 3

Grunder

Klargöra

Är blodet klart eller mörkt?

Gör det ont att tömma tarmen?

Är det blodränder, koagel i avföringen eller är blodet helt blandat i avföringen?

Är det blod i varje avföring?

Är det rikligt med blod (t.ex. ränder, koagel, en tesked, en matsked osv.)?

Riklig tarmtömning?

Feber?

Har patienten andra allmänna symtom än feber?

Finns det bondgårdsdjur i familjekretsen?

Används råmjölk el.dyl.?

Se också

Buksmärta, förstoppning

Diarrè

Feber



Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd

Svåra symtom som börjat snabbt

Hänvisas till vård 24/7

blodig avföring och feber A1

blodig avföring och hemvård lyckas inte (t.ex. att dricka) A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

blodig avföring och diarré (allmäntillståndet bra och får i sig vätska) B1

Mottagning 1-3 dygn

blodig avföring, inga andra symtom C1

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Uppföljning om ett feberfritt och välmående spädbarn har blodränder i avföringen
(kontakt till rådgivningen om det förekommer kontinuerligt/långvarigt)



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

D16 - Blödning från ändtarmen

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Blodig avföring hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Blod i avföringen - vad göra? (FI)

Terveyskirjasto: Tarminflammationer (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00548
https://www.terveyskirjasto.fi/skl00032#s18
https://www.terveyskirjasto.fi/skl00020


3 - 12 mån - Blodig avföring
Publicerad: 12.01.2023 
Version: 3

Grunder

Klargöra

Är blodet klart eller mörkt?

Gör det ont att tömma tarmen?

Är det blodränder, koagel i avföringen eller är blodet helt blandat i avföringen?

Är det blod i varje avföring?

Är det rikligt med blod (t.ex. ränder, koagel, en tesked, en matsked osv.)?

Riklig tarmtömning?

Feber?

Har patienten andra allmänna symtom än feber?

Finns det bondgårdsdjur i familjekretsen?

Används råmjölk el.dyl.?

Se också

Buksmärta, förstoppning

Diarrè

Feber



Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd

Svåra symtom som börjat snabbt

Hänvisas till vård 24/7

blodig avföring och feber A1

blodig avföring och hemvård lyckas inte (t.ex. att dricka) A1

blodig avföring och diarré (allmäntillståndet bra och får i sig vätska) A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

blodig avföring, inga andra symtom C1

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Uppföljning om ett feberfritt och välmående spädbarn har blodränder i avföringen
(kontakt till rådgivningen om det förekommer kontinuerligt/långvarigt)



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

D16 - Blödning från ändtarmen

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Blodig avföring hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Blod i avföringen - vad göra? (FI)

Terveyskirjasto: Tarminflammationer (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00548
https://www.terveyskirjasto.fi/skl00032#s18
https://www.terveyskirjasto.fi/skl00020


7 - 15 år - Främmande kropp
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Vad har hänt och när?

Andningssvårighet? Hosta? Gnäller?

Dreglar? Kan patienten dricka/äta?

Hurdant batteri? Stavbatteri? Knappcell? Batteriets storlek?

Se också

Andnöd, andningssvårighet

Hosta

Hudsymtom

Kräkning

Symtom i genitalierna, penissymtom, testikelsmärta

Öronsymtom

Nödsituation – 112

Nedsatt medvetandegrad

Andningssvårighet

Svår smärta

Rikliga kräkningar



Hänvisas till vård 24/7

i luftvägarna A1

i matstrupen A1

i huden (sticka, metkrok el.dyl.) A3  B3

patienten har svalt flera magneter eller batterier A1

patienten har svalt en knappcell >15 mm A1

rektum, vagina, urinröret A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

misstanke om främmande kropp, barnet symtomfritt B1

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

patienten har svalt en knappcell <15 mm

Smärtmedicinering

Batterier se vårdanvisning för förgiftningar (terveysportti)

Att avlägsna små främmande kroppar från huden hemma



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

D79 - Främmande kropp genom naturlig öppning

F76 - Främmande kropp i öga

H76 - Främmande kropp i öra

R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör

S15 - Främmande kropp i huden

X82 - Skador på kvinnliga genitalia

Y80 - Skada på manliga könsorgan

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Främmande kropp i kroppen, näsan eller hörselgången (FI)

Terveyskirjasto: Främmande kropp i näsan (FI)

Terveyskirjasto: Olyckor med främmande kroppar hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00423
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00416
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00423


1 - 6 år - Främmande kropp
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Vad har hänt och när?

Andningssvårighet? Hosta? Gnäller?

Dreglar? Kan patienten dricka/äta?

Hurdant batteri? Stavbatteri? Knappcell? Batteriets storlek?

Se också

Andnöd, andningssvårighet

Hosta

Hudsymtom

Kräkning

Symtom i genitalierna, penissymtom, testikelsmärta

Öronsymtom

Nödsituation – 112

Nedsatt medvetandegrad

Andningssvårighet

Svår smärta

Rikliga kräkningar



Hänvisas till vård 24/7

i luftvägarna A1

i matstrupen A1

i huden (sticka, metkrok el.dyl.) A3  B3

patienten har svalt flera magneter eller batterier A1

patienten har svalt en knappcell >15 mm A1

rektum, vagina, urinröret A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

misstanke om främmande kropp, barnet symtomfritt B1

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

patienten har svalt en knappcell <15 mm

Smärtmedicinering

Batterier se vårdanvisning för förgiftningar (terveysportti)

Att avlägsna små främmande kroppar från huden hemma



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

D79 - Främmande kropp genom naturlig öppning

F76 - Främmande kropp i öga

H76 - Främmande kropp i öra

R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör

S15 - Främmande kropp i huden

X82 - Skador på kvinnliga genitalia

Y80 - Skada på manliga könsorgan

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Främmande kropp i kroppen, näsan eller hörselgången (FI)

Terveyskirjasto: Främmande kropp i näsan (FI)

Terveyskirjasto: Olyckor med främmande kroppar hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00423
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00416
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00423


3 - 12 mån - Främmande kropp
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Vad har hänt och när?

Andningssvårighet? Hosta? Gnäller?

Dreglar? Kan patienten dricka/äta?

Hurdant batteri? Stavbatteri? Knappcell? Batteriets storlek?

Se också

Andnöd, andningssvårighet

Hosta

Hudsymtom

Kräkning

Symtom i genitalierna, penissymtom, testikelsmärta

Öronsymtom

Nödsituation – 112

Nedsatt medvetandegrad

Andningssvårighet

Svår smärta

Rikliga kräkningar



Hänvisas till vård 24/7

i luftvägarna A1

i matstrupen A1

i huden (sticka, metkrok el.dyl.) A3  B3

patienten har svalt flera magneter eller batterier A1

patienten har svalt en knappcell >15 mm A1

patienten har svalt en knappcell <15 mm A1

rektum, vagina, urinröret A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

misstanke om främmande kropp, barnet symtomfritt B1

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Smärtmedicinering

Batterier se vårdanvisning för förgiftningar (terveysportti)

Att avlägsna små främmande kroppar från huden hemma



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

D79 - Främmande kropp genom naturlig öppning

F76 - Främmande kropp i öga

H76 - Främmande kropp i öra

R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör

S15 - Främmande kropp i huden

X82 - Skador på kvinnliga genitalia

Y80 - Skada på manliga könsorgan

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Främmande kropp i kroppen, näsan eller hörselgången (FI)

Terveyskirjasto: Främmande kropp i näsan (FI)

Terveyskirjasto: Olyckor med främmande kroppar hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00423
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00416
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00423


7 - 15 år - Urineringsproblem
Publicerad: 12.01.2023 
Version: 3

Grunder

Klargöra

När har symtomet börjat?

Har patienten andra symtom?

Klarar patienten sig med smärtan?

Se också

Avvikande blodsockervariation

Buksmärta, förstoppning

Feber

Symtom i genitalierna, penissymtom, testikelsmärta

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd



Hänvisas till vård 24/7

urinretention A2

symtom på urinvägsinfektion med feber A1

urogenitalt trauma A1

blod i urinen och allmänpåverkan A2

ökat urineringsbehov och nedsatt allmäntillstånd A2

diabetesmisstanke (t.ex. ökat urineringsbehov, törst, trötthet) A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

blod i urinen utan trauma och/eller allmän påverkan B1

Mottagning 1-3 dygn

ökat urineringsbehov C3

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

dag- eller nattinkontinens (hos torrt barn) D2

Rådgivning / hemvård

Smärtmedicinering



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A03 - Feber

A04 - Svaghet / trötthet, allmän

U01 - Smärta vid urinering/dysuri

U02 - Täta urinträngningar/pollakisuri

U06 - Blod i urinen

U08 - Urinretention

U70 - Pyelonefrit/njurbäckeninflammation

U71 - Blåskatarr/cystit/annan urinvägsinfektion

U72 - Uretrit

U80 - Skada på urinorgan

U85 - Medfödd missbildning i urinvägarna

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Inkontinens (FI)

Terveyskirjasto: Vita (protein) i urinen hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Problem med urinvägarna hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00134
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00893
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00552


1 - 6 år - Urineringsproblem
Publicerad: 12.01.2023 
Version: 3

Grunder

Klargöra

När har symtomet börjat?

Har patienten andra symtom?

Klarar patienten sig med smärtan?

Se också

Avvikande blodsockervariation

Buksmärta, förstoppning

Feber

Symtom i genitalierna, penissymtom, testikelsmärta

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd



Hänvisas till vård 24/7

urinretention A2

symtom på urinvägsinfektion med feber A1

urogenitalt trauma A1

blod i urinen och allmänpåverkan A2

ökat urineringsbehov och nedsatt allmäntillstånd A2

diabetesmisstanke (t.ex. ökat urineringsbehov, törst, trötthet) A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

blod i urinen utan trauma och/eller allmän påverkan B1

Mottagning 1-3 dygn

ökat urineringsbehov C3

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

dag- eller nattinkontinens (hos torrt barn) D2

Rådgivning / hemvård

Smärtmedicinering



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A03 - Feber

A04 - Svaghet / trötthet, allmän

U01 - Smärta vid urinering/dysuri

U02 - Täta urinträngningar/pollakisuri

U06 - Blod i urinen

U08 - Urinretention

U70 - Pyelonefrit/njurbäckeninflammation

U71 - Blåskatarr/cystit/annan urinvägsinfektion

U72 - Uretrit

U80 - Skada på urinorgan

U85 - Medfödd missbildning i urinvägarna

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Inkontinens (FI)

Terveyskirjasto: Vita (protein) i urinen hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Problem med urinvägarna hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00134
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00893
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00552


3 - 12 mån - Urineringsproblem
Publicerad: 12.01.2023 
Version: 3

Grunder

Klargöra

När har symtomet börjat?

Har patienten andra symtom?

Klarar patienten sig med smärtan?

Se också

Avvikande blodsockervariation

Buksmärta, förstoppning

Feber

Symtom i genitalierna, penissymtom, testikelsmärta

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd



Hänvisas till vård 24/7

urinretention A2

symtom på urinvägsinfektion med feber A1

urogenitalt trauma A1

blod i urinen och allmänpåverkan A2

ökat urineringsbehov och nedsatt allmäntillstånd A2

diabetesmisstanke (t.ex. ökat urineringsbehov, törst, trötthet) A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

blod i urinen utan trauma och/eller allmän påverkan B1

Mottagning 1-3 dygn

ökat urineringsbehov C3

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Smärtmedicinering



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A03 - Feber

A04 - Svaghet / trötthet, allmän

U01 - Smärta vid urinering/dysuri

U02 - Täta urinträngningar/pollakisuri

U06 - Blod i urinen

U08 - Urinretention

U70 - Pyelonefrit/njurbäckeninflammation

U71 - Blåskatarr/cystit/annan urinvägsinfektion

U72 - Uretrit

U80 - Skada på urinorgan

U85 - Medfödd missbildning i urinvägarna

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Inkontinens (FI)

Terveyskirjasto: Vita (protein) i urinen hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Problem med urinvägarna hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00134
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00893
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00552


7 - 15 år - Hosta
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

När har symtomet börjat?

Störs sömnen?

Har patienten fått vaccinationerna (kikhosta)?

Se också

Andnöd, andningssvårighet

Feber

Främmande kropp

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

svår hosta som börjat akut och misstanke om främmande kropp A2

hosta och andningssvårighet A1



Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

hosta och feber i över 3 dygn, allmäntillståndet gott B2

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

långvarig hosta över 2 veckor D2

Rådgivning / hemvård

Hemvårdsanvisning för skällande hosta (laryngit): kall luft



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A03 - Feber

A04 - Svaghet / trötthet, allmän

R02 - Andnöd / dyspné

R03 - Pipande andning

R05 - Hosta

R21 - Symptom / klagomål beträffande strupen

R74 - Övre luftvägsinfektion, akut

R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör

R96 - Astma

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



1 - 6 år - Hosta
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

När har symtomet börjat?

Störs sömnen?

Har patienten fått vaccinationerna (kikhosta)?

Se också

Andnöd, andningssvårighet

Feber

Främmande kropp

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

svår hosta som börjat akut och misstanke om främmande kropp A2

hosta och andningssvårighet A1



Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

hosta och feber i över 3 dygn, allmäntillståndet gott B2

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

långvarig hosta över 2 veckor D2

Rådgivning / hemvård

Hemvårdsanvisning för skällande hosta (laryngit): kall luft



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A03 - Feber

A04 - Svaghet / trötthet, allmän

R02 - Andnöd / dyspné

R03 - Pipande andning

R05 - Hosta

R21 - Symptom / klagomål beträffande strupen

R74 - Övre luftvägsinfektion, akut

R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör

R96 - Astma

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



3 - 12 mån - Hosta
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

När har symtomet börjat?

Störs sömnen?

Har patienten fått vaccinationerna (kikhosta)?

Se också

Andnöd, andningssvårighet

Feber

Främmande kropp

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

svår hosta som börjat akut och misstanke om främmande kropp A1

hosta och andningssvårighet A1



Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

hosta och feber i över 3 dygn, allmäntillståndet gott B2

långvarig hosta över 2 veckor B2

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Hemvårdsanvisning för skällande hosta (laryngit): kall luft



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A03 - Feber

A04 - Svaghet / trötthet, allmän

R02 - Andnöd / dyspné

R03 - Pipande andning

R05 - Hosta

R21 - Symptom / klagomål beträffande strupen

R74 - Övre luftvägsinfektion, akut

R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör

R96 - Astma

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



7 - 15 år - Buksmärta, förstoppning
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

När har symtomet börjat?

Var känns symtomet? Har det bytt ställe? Vibrationskänslighet?

Feber, kräkning, diarré?

Kan patienten dricka/äta?

Hudfärg (gul)?

Se också

Blodig avföring

Diarrè

Feber

Hudfärg

Krockpatient eller patient som fallit

Kräkning

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd



Hänvisas till vård 24/7

svår buksmärta A2

buksmärta efter olyckshändelse A1

buksmärta och blodig avföring A2

buksmärta och nedsatt allmäntillstånd A2

misstanke om inklämt bråck A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

buksmärta med svår diarré eller kräkningar B2

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

lindrig förstoppning/svårighet med tarmfunktionen i anslutning till buksmärta D2

långvarig lindrig buksmärta, inga andra symtom D2

Rådgivning / hemvård

Smärtmedicinering



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A03 - Feber

A04 - Svaghet / trötthet, allmän

B76 - Mjältruptur, traumatisk

D01 - Buksmärta / magkramp, allmän

D02 - Magsmärta / värk i epigastriet

D03 - Halsbränna

D06 - Lokaliserad buksmärta, annan

D09 - Illamående

D10 - Uppkastning

D11 - Diarré

D12 - Förstoppning

D13 - Gulsot

D72 - Virushepatit

D91 - Annat bukbråck

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Celiaki hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Buksmärta hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Återkommande buksmärta hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Förstoppning hos barn (FI)

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00683
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00545
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00523
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00533


Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



1 - 6 år - Buksmärta, förstoppning
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

När har symtomet börjat?

Var känns symtomet? Har det bytt ställe? Vibrationskänslighet?

Feber, kräkning, diarré?

Kan patienten dricka/äta?

Hudfärg (gul)?

Se också

Blodig avföring

Diarrè

Feber

Hudfärg

Krockpatient eller patient som fallit

Kräkning

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd



Hänvisas till vård 24/7

svår buksmärta A2

buksmärta efter olyckshändelse A1

buksmärta med svår diarré eller kräkningar A2

buksmärta och blodig avföring A2

buksmärta och nedsatt allmäntillstånd A2

misstanke om inklämt bråck A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

lindrig förstoppning/svårighet med tarmfunktionen i anslutning till buksmärta D2

långvarig lindrig buksmärta, inga andra symtom D2

Rådgivning / hemvård

Smärtmedicinering



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A03 - Feber

A04 - Svaghet / trötthet, allmän

B76 - Mjältruptur, traumatisk

D01 - Buksmärta / magkramp, allmän

D02 - Magsmärta / värk i epigastriet

D03 - Halsbränna

D06 - Lokaliserad buksmärta, annan

D09 - Illamående

D10 - Uppkastning

D11 - Diarré

D12 - Förstoppning

D13 - Gulsot

D72 - Virushepatit

D91 - Annat bukbråck

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Celiaki hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Buksmärta hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Återkommande buksmärta hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Förstoppning hos barn (FI)

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00683
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00545
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00523
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00533


Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



3 - 12 mån - Buksmärta, förstoppning
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

När har symtomet börjat?

Var känns symtomet? Har det bytt ställe? Vibrationskänslighet?

Feber, kräkning, diarré?

Kan patienten dricka/äta?

Hudfärg (gul)?

Se också

Blodig avföring

Diarrè

Feber

Hudfärg

Krockpatient eller patient som fallit

Kräkning

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd



Hänvisas till vård 24/7

svår buksmärta A2

buksmärta efter olyckshändelse A1

buksmärta med svår diarré eller kräkningar A2

buksmärta och blodig avföring A2

buksmärta och nedsatt allmäntillstånd A2

misstanke om inklämt bråck A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

lindrig förstoppning/svårighet med tarmfunktionen i anslutning till buksmärta D2

långvarig lindrig buksmärta, inga andra symtom D2

Rådgivning / hemvård

Smärtmedicinering



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A03 - Feber

A04 - Svaghet / trötthet, allmän

B76 - Mjältruptur, traumatisk

D01 - Buksmärta / magkramp, allmän

D02 - Magsmärta / värk i epigastriet

D03 - Halsbränna

D06 - Lokaliserad buksmärta, annan

D09 - Illamående

D10 - Uppkastning

D11 - Diarré

D12 - Förstoppning

D13 - Gulsot

D72 - Virushepatit

D91 - Annat bukbråck

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Celiaki hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Buksmärta hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Återkommande buksmärta hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Förstoppning hos barn (FI)

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00683
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00545
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00523
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00533


Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



7 - 15 år - Avvikande blodsockervariation
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

När upptäcktes det?

Har man mätt från olika ställen?

Är stället man mätt från rent?

Hur lång tid är det sedan patienten åt?

Dricker patienten rikligt?

Urinerar patienten rikligt?

Är andningen normal?

Hurdant är allmänna måendet?

Har patienten andra symtom (kräkning, huvudvärk, trötthet)?

Se också

Diarrè

Feber

Kräkning

Urineringsproblem



Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd

Varierande medvetandegrad

Küssmaul andning

Hänvisas till vård 24/7

Oförklarlig hyperglykemi A1

Oförklarlig hypoglykemi A1

Diabetes, hyperglykemi, ej ketos, bs korrigeras inte med hemanvisningar eller infektion
A1

Diabetes, hyperglykemi, ketos A1

Diabetes, hypoglykemi, bs hålls inte under kontroll eller patienten kräks A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder



Rådgivning / hemvård

Konstaterad DM och hyperglykemi: instruktion om att mäta ketoämnena och injicera
insulin enligt hemanvisningarna

Konstaterad DM och hypoglykemi: instruktion om att mäta ketoämnena och ta kolhydrater

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A04 - Svaghet / trötthet, allmän

A07 - Medvetslöshet

D10 - Uppkastning

T01 - Överdriven törst

T08 - Viktförlust

T87 - Hypoglykemi

T89 - Diabetes, typ 1

U02 - Täta urinträngningar/pollakisuri

Ytterligare information

Terveyskirjasto:Diabetes hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00114


1 - 6 år - Avvikande blodsockervariation
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

När upptäcktes det?

Har man mätt från olika ställen?

Är stället man mätt från rent?

Hur lång tid är det sedan patienten åt?

Dricker patienten rikligt?

Urinerar patienten rikligt?

Är andningen normal?

Hurdant är allmänna måendet?

Har patienten andra symtom (kräkning, huvudvärk, trötthet)?

Se också

Diarrè

Feber

Kräkning

Urineringsproblem



Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd

Varierande medvetandegrad

Küssmaul andning

Hänvisas till vård 24/7

Oförklarlig hyperglykemi A1

Oförklarlig hypoglykemi A1

Diabetes, hyperglykemi, ej ketos, bs korrigeras inte med hemanvisningar eller infektion
A1

Diabetes, hyperglykemi, ketos A1

Diabetes, hypoglykemi, bs hålls inte under kontroll eller patienten kräks A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder



Rådgivning / hemvård

Konstaterad DM och hyperglykemi: instruktion om att mäta ketoämnena och injicera
insulin enligt hemanvisningarna

Konstaterad DM och hypoglykemi: instruktion om att mäta ketoämnena och ta kolhydrater

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A04 - Svaghet / trötthet, allmän

A07 - Medvetslöshet

D10 - Uppkastning

T01 - Överdriven törst

T08 - Viktförlust

T87 - Hypoglykemi

T89 - Diabetes, typ 1

U02 - Täta urinträngningar/pollakisuri

Ytterligare information

Terveyskirjasto:Diabetes hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00114


3 - 12 mån - Avvikande blodsockervariation
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

När upptäcktes det?

Har man mätt från olika ställen?

Är stället man mätt från rent?

Hur lång tid är det sedan patienten åt?

Dricker patienten rikligt?

Urinerar patienten rikligt?

Är andningen normal?

Hurdant är allmänna måendet?

Har patienten andra symtom (kräkning, huvudvärk, trötthet)?

Se också

Diarrè

Feber

Kräkning

Urineringsproblem



Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd

Varierande medvetandegrad

Küssmaul andning

Hänvisas till vård 24/7

Oförklarlig hyperglykemi A1

Oförklarlig hypoglykemi A1

Diabetes, hyperglykemi, ej ketos, bs korrigeras inte med hemanvisningar eller infektion
A1

Diabetes, hyperglykemi, ketos A1

Diabetes, hypoglykemi, bs hålls inte under kontroll eller patienten kräks A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder



Rådgivning / hemvård

Konstaterad DM och hyperglykemi: instruktion om att mäta ketoämnena och injicera
insulin enligt hemanvisningarna

Konstaterad DM och hypoglykemi: instruktion om att mäta ketoämnena och ta kolhydrater

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A04 - Svaghet / trötthet, allmän

A07 - Medvetslöshet

D10 - Uppkastning

T01 - Överdriven törst

T08 - Viktförlust

T87 - Hypoglykemi

T89 - Diabetes, typ 1

U02 - Täta urinträngningar/pollakisuri

Ytterligare information

Terveyskirjasto:Diabetes hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00114


7 - 15 år - Ögonsymtom, synstörning
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

När har symtomet börjat?

Hur länge pågår det?

Symtom i ena eller båda ögonen?

Se också

Feber

Hudsymtom

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd



Hänvisas till vård 24/7

misstanke om främmande kropp i ögat A1

ögonsvullnad, rodnad, feber A2

ögonsmärta A2

ögonens ljuskänslighet A1

hängande ögonlock A1

ögonskada A1

akut försämring av synen A1

akut skelning A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

var/varig ögoninflammation B2

akut känsla av skräp i ögat, ingen synlig främmande kropp, inga andra symtom B2

dubbelseende på båda ögonen B2

Mottagning 1-3 dygn

dubbelseende på ena ögat C2

annan synstörning C2

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

rodnad i ögat och allergisymtom D2

ögat varas, inga andra symtom D3



Rådgivning / hemvård

Anvisning om allergimedicin (om konstaterad allergi eller pollentid)

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

F01 - Ögonsmärta

F02 - Rött öga

F03 - Tårflöde/varbildning i ögat

F05 - Störning i synförmåga, annan

F70 - Konjunktivit, infektiös

F71 - Konjunktivit, allergisk

F75 - Kontusion / blodutgjutning i öga

F79 - Skada på ögonen, annan

F80 - Täppt tårkanal hos nyfödd

F95 - Skelning

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



1 - 6 år - Ögonsymtom, synstörning
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

När har symtomet börjat?

Hur länge pågår det?

Symtom i ena eller båda ögonen?

Se också

Feber

Hudsymtom

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd



Hänvisas till vård 24/7

misstanke om främmande kropp i ögat A1

ögonsvullnad, rodnad, feber A2

ögonsmärta A2

ögonens ljuskänslighet A1

hängande ögonlock A1

ögonskada A1

akut försämring av synen A1

akut skelning A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

var/varig ögoninflammation B2

akut känsla av skräp i ögat, ingen synlig främmande kropp, inga andra symtom B2

dubbelseende på båda ögonen B2

Mottagning 1-3 dygn

dubbelseende på ena ögat C2

annan synstörning C2

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

rodnad i ögat och allergisymtom D2

ögat varas, inga andra symtom D3



Rådgivning / hemvård

Anvisning om allergimedicin (om konstaterad allergi eller pollentid)

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

F01 - Ögonsmärta

F02 - Rött öga

F03 - Tårflöde/varbildning i ögat

F05 - Störning i synförmåga, annan

F70 - Konjunktivit, infektiös

F71 - Konjunktivit, allergisk

F75 - Kontusion / blodutgjutning i öga

F79 - Skada på ögonen, annan

F80 - Täppt tårkanal hos nyfödd

F95 - Skelning

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Skelning hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Synstörningar hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00987
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00460


3 - 12 mån - Ögonsymtom, synstörning
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

När har symtomet börjat?

Hur länge pågår det?

Symtom i ena eller båda ögonen?

Se också

Feber

Hudsymtom

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd



Hänvisas till vård 24/7

misstanke om främmande kropp i ögat A1

ögonsvullnad, rodnad, feber A2

ögonsmärta A2

ögonens ljuskänslighet A1

hängande ögonlock A1

ögonskada A1

akut försämring av synen A1

akut skelning A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

var/varig ögoninflammation B2

akut känsla av skräp i ögat, ingen synlig främmande kropp, inga andra symtom B2

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

rodnad i ögat och allergisymtom D2

ögat varas, inga andra symtom D3

Rådgivning / hemvård

Anvisning om allergimedicin (om konstaterad allergi eller pollentid)



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

F01 - Ögonsmärta

F02 - Rött öga

F03 - Tårflöde/varbildning i ögat

F05 - Störning i synförmåga, annan

F70 - Konjunktivit, infektiös

F71 - Konjunktivit, allergisk

F75 - Kontusion / blodutgjutning i öga

F79 - Skada på ögonen, annan

F80 - Täppt tårkanal hos nyfödd

F95 - Skelning

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Skelning hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Synstörningar hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00987
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00460


7 - 15 år - Sexualbrottmisstanke, utnyttjande,
övergrepp, misshandel
Publicerad: 27.10.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Har det gjorts polisanmälan?

Har det gjorts barnskyddsanmälan?

Familjens situation

Barnläkare konsulteras

Uppmaning att göra polisanmälan

Iaktta lokala anvisningar

Se också

Ansiktsskada

Brännskador

Huvudtrauma

Psykiska symtom (ångest, aggressivitet, självdestruktivtet, beteendestörning, depression,
ätstörning)

Skador i extremitet

Sår



Nödsituation – 112

Risksituationen fortsätter

Nedsatt allmäntillstånd

Andningssvårighet

Svåra skador

Hänvisas till vård 24/7

utnyttjande A1  A4  A5

misshandel A1  A4  A5

övergrepp A1  A4  A5

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

Z25 - Problem relaterade till misshandel / skadliga händelser

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



1 - 6 år - Sexualbrottmisstanke, utnyttjande,
övergrepp, misshandel
Publicerad: 27.10.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Har det gjorts polisanmälan?

Har det gjorts barnskyddsanmälan?

Familjens situation

Barnläkare konsulteras

Uppmaning att göra polisanmälan

Iaktta lokala anvisningar

Se också

Ansiktsskada

Brännskador

Huvudtrauma

Psykiska symtom (ångest, aggressivitet, självdestruktivtet, beteendestörning, depression,
ätstörning)

Skador i extremitet

Sår



Nödsituation – 112

Risksituationen fortsätter

Nedsatt allmäntillstånd

Andningssvårighet

Svåra skador

Hänvisas till vård 24/7

utnyttjande A1  A4  A5

misshandel A1  A4  A5

övergrepp A1  A4  A5

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

Z25 - Problem relaterade till misshandel / skadliga händelser

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



3 - 12 mån - Sexualbrottmisstanke,
utnyttjande, övergrepp, misshandel
Publicerad: 27.10.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Har det gjorts polisanmälan?

Har det gjorts barnskyddsanmälan?

Familjens situation

Barnläkare konsulteras

Uppmaning att göra polisanmälan

Iaktta lokala anvisningar

Se också

Ansiktsskada

Brännskador

Huvudtrauma

Skador i extremitet

Sår



Nödsituation – 112

Risksituationen fortsätter

Nedsatt allmäntillstånd

Andningssvårighet

Svåra skador

Hänvisas till vård 24/7

utnyttjande A1  A4  A5

misshandel A1  A4  A5

övergrepp A1  A4  A5

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

Z25 - Problem relaterade till misshandel / skadliga händelser

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



7 - 15 år - Diarrè
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Hur länge har patienten haft symtom?

Hur mycket symtom?

Hur är allmänna måendet?

Lyckas rehydrering?

Har patienten varit utomlands?

Har patienten bloddiarré?

Har patienten varit i kontakt med bondgårdsdjur?

Är ögonen infallna?

Var går temperatursgränsen?

Se också

Blodig avföring

Buksmärta, förstoppning

Feber

Kräkning



Nödsituation – 112

Nedsatt medvetandegrad

Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

diarré och misstanke om uttorkning A2

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

diarré och buksmärta som inte lättar B2

Mottagning 1-3 dygn

återkommande diarré utan tecken på uttorkning C1

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Ett bra allmäntillstånd tillåter rehydrering hemma: Rehydrationsanvisning

Konstaterad inflammatiorisk tarmsjukdom som blivit värre och allmäntillståndet bra:
kontakt till egen vårdenhet



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A03 - Feber

D06 - Lokaliserad buksmärta, annan

D09 - Illamående

D10 - Uppkastning

D11 - Diarré

D12 - Förstoppning

D15 - Melena

D73 - Gastroenterit, förmodad infektion

D93 - Colon irritabile

D94 - Crohns sjukdom / ulcerös kolit

T08 - Viktförlust

T11 - Dehydrering

T87 - Hypoglykemi

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



1 - 6 år - Diarrè
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Hur länge har patienten haft symtom?

Hur mycket symtom?

Hur är allmänna måendet?

Lyckas rehydrering?

Har patienten varit utomlands?

Har patienten bloddiarré?

Har patienten varit i kontakt med bondgårdsdjur?

Är ögonen infallna?

Var går temperatursgränsen?

Se också

Blodig avföring

Buksmärta, förstoppning

Feber

Kräkning



Nödsituation – 112

Nedsatt medvetandegrad

Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

diarré och misstanke om uttorkning A2

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

diarré och buksmärta som inte lättar B2

Mottagning 1-3 dygn

återkommande diarré utan tecken på uttorkning C1

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Ett bra allmäntillstånd tillåter rehydrering hemma: Rehydrationsanvisning

Konstaterad inflammatiorisk tarmsjukdom som blivit värre och allmäntillståndet bra:
kontakt till egen vårdenhet



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A03 - Feber

D06 - Lokaliserad buksmärta, annan

D09 - Illamående

D10 - Uppkastning

D11 - Diarré

D12 - Förstoppning

D15 - Melena

D73 - Gastroenterit, förmodad infektion

D93 - Colon irritabile

D94 - Crohns sjukdom / ulcerös kolit

T08 - Viktförlust

T11 - Dehydrering

T87 - Hypoglykemi

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



3 - 12 mån - Diarrè
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Hur länge har patienten haft symtom?

Hur mycket symtom?

Hur är allmänna måendet?

Lyckas rehydrering?

Har patienten varit utomlands?

Har patienten bloddiarré?

Har patienten varit i kontakt med bondgårdsdjur?

Är ögonen infallna?

Var går temperatursgränsen?

Se också

Blodig avföring

Buksmärta, förstoppning

Feber

Kräkning



Nödsituation – 112

Nedsatt medvetandegrad

Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

diarré och misstanke om uttorkning A2

diarré och buksmärta som inte lättar A2

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

återkommande diarré utan tecken på uttorkning C1

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Ett bra allmäntillstånd tillåter rehydrering hemma: Rehydrationsanvisning

Konstaterad inflammatiorisk tarmsjukdom som blivit värre och allmäntillståndet bra:
kontakt till egen vårdenhet



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A03 - Feber

D06 - Lokaliserad buksmärta, annan

D09 - Illamående

D10 - Uppkastning

D11 - Diarré

D12 - Förstoppning

D15 - Melena

D73 - Gastroenterit, förmodad infektion

D93 - Colon irritabile

D94 - Crohns sjukdom / ulcerös kolit

T08 - Viktförlust

T11 - Dehydrering

T87 - Hypoglykemi

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



7 - 15 år - Bröstsmärta, rytmstörning,
medvetslöshet vid ansträngning, oregelbunden
puls, stickningar i bröstet
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Känns det fortfarande?

Med vilka ord beskriver patienten själv känslan? (bultande, grumlig syn, bröstsmärta,
stickningar i bröstet, brännande smärta, tryck, andnöd)

Har patienten tidigare haft anfallsaktiga eller samma symtom?

Hänger det ihop med ansträngning och gick det om vid vila?

Har patienten feber nu eller har hen haft feber tidigare (1-2 veckor) eller någon tydlig
infektion (resp./kräksjuka)?

Föregående händelser (eventuell olyckshändelse)?

Allmäntillståndet?

Anfallets varaktighet och beskrivning (hur såg det ut)?

Se också

Andnöd, andningssvårighet

Feber

Halsont

Hosta



Nödsituation – 112

Pågående anfall

Nedsatt allmäntillstånd

Bröstsmärta/medvetslöshetsanfall mitt under ansträngning (s.a.s. I farten, inte efter att ha
stannat upp)

Känning i bröstet (hurdan som helst) vid ansträngning och infektion (som gått om) 1-2
veckor.

Hänvisas till vård 24/7

Rytmstörningsanfall eller också misstanke om anfall A1

Nedsatt medvetandegrad efter rytmstörnings-/medvetslöshetsanfall, kontinuerlig
bröstsmärta A1

Bröstsmärta och feber A1  A2

Känning i bröstet vid ansträngning, gått om med vila (föregått av infektion) A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

återkommande rytmstörningsanfall och/eller känning i bröstet, inga andra symtom
B1  B2

Mottagning 1-3 dygn

Oregelbunden puls, inga andra symtom C1  D1

Känning/stickningar i bröstet, gått om (inga symtom nu) C1  D1

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder



Rådgivning / hemvård

Ge anvisning för pulsmätning, identifiera normala andningsarytmin

Om patienten har en känsla av stick i axeln vid ansträngning och inga andra symtom -
anvisning om att vila och vid behov ta smärtmedicin. Kontakta primärvården på vardag

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A06 - Svimning

A07 - Medvetslöshet

A11 - Bröstsmärta UNS

K04 - Hjärtklappning / medvetenhet om hjärtverksamheten

K05 - Avvikande / oregelbunden hjärtrytm / puls, annan

K80 - Hjärtarrytmi UNS

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



1 - 6 år - Bröstsmärta, rytmstörning,
medvetslöshet vid ansträngning, oregelbunden
puls, stickningar i bröstet
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Känns det fortfarande?

Med vilka ord beskriver patienten själv känslan? (bultande, grumlig syn, bröstsmärta,
stickningar i bröstet, brännande smärta, tryck, andnöd)

Har patienten tidigare haft anfallsaktiga eller samma symtom?

Hänger det ihop med ansträngning och gick det om vid vila?

Har patienten feber nu eller har hen haft feber tidigare (1-2 veckor) eller någon tydlig
infektion (resp./kräksjuka)?

Föregående händelser (eventuell olyckshändelse)?

Allmäntillståndet?

Anfallets varaktighet och beskrivning (hur såg det ut)?

Se också

Andnöd, andningssvårighet

Feber

Halsont

Hosta



Nödsituation – 112

Pågående anfall

Nedsatt allmäntillstånd

Bröstsmärta/medvetslöshetsanfall mitt under ansträngning (s.a.s. I farten, inte efter att ha
stannat upp)

Känning i bröstet (hurdan som helst) vid ansträngning och infektion (som gått om) 1-2
veckor.

Hänvisas till vård 24/7

Rytmstörningsanfall eller också misstanke om anfall A1

Nedsatt medvetandegrad efter rytmstörnings-/medvetslöshetsanfall, kontinuerlig
bröstsmärta A1

Bröstsmärta och feber A1

Känning i bröstet vid ansträngning, gått om med vila (föregått av infektion) A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

återkommande rytmstörningsanfall och/eller känning i bröstet, inga andra symtom
B1  B2

Mottagning 1-3 dygn

Oregelbunden puls, inga andra symtom C1  D1

Känning/stickningar i bröstet, gått om (inga symtom nu) C1  D1

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder



Rådgivning / hemvård

Ge anvisning för pulsmätning, identifiera normala andningsarytmin

Om patienten har en känsla av stick i axeln vid ansträngning och inga andra symtom -
anvisning om att vila och vid behov ta smärtmedicin. Kontakta primärvården på vardag

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A06 - Svimning

A07 - Medvetslöshet

A11 - Bröstsmärta UNS

K04 - Hjärtklappning / medvetenhet om hjärtverksamheten

K05 - Avvikande / oregelbunden hjärtrytm / puls, annan

K80 - Hjärtarrytmi UNS

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



3 - 12 mån - Bröstsmärta, rytmstörning,
medvetslöshet vid ansträngning, oregelbunden
puls, stickningar i bröstet
Publicerad: 24.11.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Känns det fortfarande?

Med vilka ord beskriver patienten själv känslan? (bultande, grumlig syn, bröstsmärta,
stickningar i bröstet, brännande smärta, tryck, andnöd)

Har patienten tidigare haft anfallsaktiga eller samma symtom?

Hänger det ihop med ansträngning och gick det om vid vila?

Har patienten feber nu eller har hen haft feber tidigare (1-2 veckor) eller någon tydlig
infektion (resp./kräksjuka)?

Föregående händelser (eventuell olyckshändelse)?

Allmäntillståndet?

Anfallets varaktighet och beskrivning (hur såg det ut)?

Se också

Andnöd, andningssvårighet

Feber

Halsont

Hosta



Nödsituation – 112

Pågående anfall

Nedsatt allmäntillstånd

Bröstsmärta/medvetslöshetsanfall mitt under ansträngning (s.a.s. I farten, inte efter att ha
stannat upp)

Känning i bröstet (hurdan som helst) vid ansträngning och infektion (som gått om) 1-2
veckor.

Hänvisas till vård 24/7

Rytmstörningsanfall eller också misstanke om anfall A1

Nedsatt medvetandegrad efter rytmstörnings-/medvetslöshetsanfall, kontinuerlig
bröstsmärta A1

återkommande rytmstörningsanfall och/eller känning i bröstet, inga andra symtom
A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Oregelbunden puls, inga andra symtom B1

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder



Rådgivning / hemvård

Ge anvisning för pulsmätning, identifiera normala andningsarytmin

Om patienten har en känsla av stick i axeln vid ansträngning och inga andra symtom -
anvisning om att vila och vid behov ta smärtmedicin. Kontakta primärvården på vardag

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A06 - Svimning

A07 - Medvetslöshet

A11 - Bröstsmärta UNS

K04 - Hjärtklappning / medvetenhet om hjärtverksamheten

K05 - Avvikande / oregelbunden hjärtrytm / puls, annan

K80 - Hjärtarrytmi UNS

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



7 - 15 år - Psykiska symtom (ångest,
aggressivitet, självdestruktivtet,
beteendestörning, depression, ätstörning)
Publicerad: 28.10.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Symtomens början och varaktighet

Barnets psykiska tillstånd

Barnets övriga sjukdomar

Familjens situation

Föräldrarnas förmåga/möjlighet att skydda barnet

Barnets vardagliga funktionsförmåga

Åldersnivå

Se också

Feber

Huvudvärk

Kräkning

Sexualbrottmisstanke, utnyttjande, övergrepp, misshandel

Symtom i extremitet (ej kännedom om olyckshändelse)



Nödsituation – 112

Behov av handräckning

Farligt destruktivt beteende eller fara för det

Akut psykotiskt tillstånd och/eller självdestruktivitet

Hotande situation

Hänvisas till vård 24/7

Akut krissituation i familjen, där barnets fysiska eller psykiska hälsa är hotad och enbart
barnskyddets åtgärder är inte tillräckliga A1

Misstanke om akut psykos A1

Rastlöshet, kraftig ångest, speciellt beteende, sömnlöshet, självdestruktivitet, aggressivitet,
isolering, syn- eller hörselhallucinationer A1

Humör-, ångest- eller ätstörning har akut blivit värre så att barnets eller familjens
funktionsförmåga har försämrats väsentligt A1

självdestruktivitet A1

panikångestsymtom A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

patienter med depressionssymtom B2

Mottagning 1-3 dygn

sömnlöshet C2



Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Existerande vårdkontakt

Kännedom om följande mottagningstid

Situationen är lugn

Vid behov styrs samtalet framåt till vårdande enheten



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

P01 - Känsla av ångest / nervositet / spänning

P04 - Retlighet / retligt beteende

P06 - Sömnrubbning

P10 - Stamning / skenande tal / tics

P11 - Problem med ätande hos barn

P12 - Sängvätning / enures

P13 - Enkopres

P22 - Beteende symtom / besvär hos barn

P23 - Beteende symtom / besvär hos ungdom

P24 - Specifikt inlärningsproblem

P75 - Somatiseringssyndrom

P76 - Depressiv sjukdom

P77 - Självmord / självmordsförsök

P79 - Fobi/ obsessiv-kompulsiv störning

P86 - Anorexia nervosa / bulimi



Ytterligare information

Terveyskirjasto: ADHD - en fungerande vardag med tidigt stöd (God medicinsk praxis-
rekommendation) (FI)

Terveyskirjasto: Autismspektrumtillstånd (FI)

Terveyskirjasto: Barnsängspsykos (FI)

Terveyskirjasto: Beteendestörning hos barn och unga (FI)

Terveyskirjasto: Depression och affektiv störning hos barn och unga (FI)

Terveyskirjasto: Sexuellt utnyttjande av barn (FI)

Terveyskirjasto: Trotssyndrom hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Rastlöst barn (FI)

Terveyskirjasto: Specifik rädsla (fobi) (FI)

Terveyskirjasto: Sömnstörningar hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/khp00071
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00355
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00381
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00382
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00383
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00941
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00384
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00442
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00394
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00536


1 - 6 år - Psykiska symtom (ångest,
aggressivitet, självdestruktivtet,
beteendestörning, depression, ätstörning)
Publicerad: 28.10.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Symtomens början och varaktighet

Barnets psykiska tillstånd

Barnets övriga sjukdomar

Familjens situation

Föräldrarnas förmåga/möjlighet att skydda barnet

Barnets vardagliga funktionsförmåga

Åldersnivå

Se också

Feber

Huvudvärk

Kräkning

Sexualbrottmisstanke, utnyttjande, övergrepp, misshandel

Symtom i extremitet (ej kännedom om olyckshändelse)



Nödsituation – 112

Behov av handräckning

Farligt destruktivt beteende eller fara för det

Akut psykotiskt tillstånd och/eller självdestruktivitet

Hotande situation

Hänvisas till vård 24/7

Akut krissituation i familjen, där barnets fysiska eller psykiska hälsa är hotad och enbart
barnskyddets åtgärder är inte tillräckliga A1

Misstanke om akut psykos A1

Rastlöshet, kraftig ångest, speciellt beteende, sömnlöshet, självdestruktivitet, aggressivitet,
isolering, syn- eller hörselhallucinationer A1

Humör-, ångest- eller ätstörning har akut blivit värre så att barnets eller familjens
funktionsförmåga har försämrats väsentligt A1

självdestruktivitet A1

panikångestsymtom A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

patienter med depressionssymtom B2

Mottagning 1-3 dygn

sömnlöshet C2



Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Existerande vårdkontakt

Kännedom om följande mottagningstid

Situationen är lugn

Vid behov styrs samtalet framåt till vårdande enheten



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

P01 - Känsla av ångest / nervositet / spänning

P04 - Retlighet / retligt beteende

P06 - Sömnrubbning

P10 - Stamning / skenande tal / tics

P11 - Problem med ätande hos barn

P12 - Sängvätning / enures

P13 - Enkopres

P22 - Beteende symtom / besvär hos barn

P23 - Beteende symtom / besvär hos ungdom

P24 - Specifikt inlärningsproblem

P75 - Somatiseringssyndrom

P76 - Depressiv sjukdom

P77 - Självmord / självmordsförsök

P79 - Fobi/ obsessiv-kompulsiv störning

P86 - Anorexia nervosa / bulimi



Ytterligare information

Terveyskirjasto: ADHD - en fungerande vardag med tidigt stöd (God medicinsk praxis-
rekommendation) (FI)

Terveyskirjasto: Autismspektrumtillstånd (FI)

Terveyskirjasto: Barnsängspsykos (FI)

Terveyskirjasto: Beteendestörning hos barn och unga (FI)

Terveyskirjasto: Depression och affektiv störning hos barn och unga (FI)

Terveyskirjasto: Sexuellt utnyttjande av barn (FI)

Terveyskirjasto: Trotssyndrom hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Rastlöst barn (FI)

Terveyskirjasto: Specifik rädsla (fobi) (FI)

Terveyskirjasto: Sömnstörningar hos barn (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/khp00071
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00355
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00381
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00382
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00383
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00941
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00384
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00442
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00394
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00536


7 - 15 år - Näsblödning
Publicerad: 28.10.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

När har blödningen börjat?

Har patienten primärsjukdomar eller medicinering?

Fortsätter blödningen?

Har patienten andra symtom?

Se också

Huvudtrauma

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

Blödningen stäms inte A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder



Mottagning 1-3 dygn

Under en kort period återkommande näsblödning utan andra symtom C2

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Sällan återkommande näsblödning utan andra symtom D1  D2

Rådgivning / hemvård

Näsblödning som gått om utan andra symtom: uppföljning

Anvisningar för att stämma näsblödningen

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A10 - Blödning, Hemorragi UNS

B82 - Anemi, annan / ospecificerad

B83 - Purpura / koagulationsdefekt / avvikande trombocyter

N80 - Huvudskada, annan

R06 - Näsblod / epistaxis

R74 - Övre luftvägsinfektion, akut

R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör

R88 - Annan skada på andningsorgan



Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



1 - 6 år - Näsblödning
Publicerad: 28.10.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

När har blödningen börjat?

Har patienten primärsjukdomar eller medicinering?

Fortsätter blödningen?

Har patienten andra symtom?

Se också

Huvudtrauma

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

Blödningen stäms inte A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder



Mottagning 1-3 dygn

Under en kort period återkommande näsblödning utan andra symtom C2

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Sällan återkommande näsblödning utan andra symtom D1  D2

Rådgivning / hemvård

Näsblödning som gått om utan andra symtom: uppföljning

Anvisningar för att stämma näsblödningen

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A10 - Blödning, Hemorragi UNS

B82 - Anemi, annan / ospecificerad

B83 - Purpura / koagulationsdefekt / avvikande trombocyter

N80 - Huvudskada, annan

R06 - Näsblod / epistaxis

R74 - Övre luftvägsinfektion, akut

R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör

R88 - Annan skada på andningsorgan



Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



3 - 12 mån - Näsblödning
Publicerad: 28.10.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

När har blödningen börjat?

Har patienten primärsjukdomar eller medicinering?

Fortsätter blödningen?

Har patienten andra symtom?

Se också

Huvudtrauma

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

Blödningen stäms inte A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder



Mottagning 1-3 dygn

Under en kort period återkommande näsblödning utan andra symtom C2

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Sällan återkommande näsblödning utan andra symtom D1  D2

Rådgivning / hemvård

Näsblödning som gått om utan andra symtom: uppföljning

Anvisningar för att stämma näsblödningen

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A10 - Blödning, Hemorragi UNS

B82 - Anemi, annan / ospecificerad

B83 - Purpura / koagulationsdefekt / avvikande trombocyter

N80 - Huvudskada, annan

R06 - Näsblod / epistaxis

R74 - Övre luftvägsinfektion, akut

R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör

R88 - Annan skada på andningsorgan



Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



7 - 15 år - Kramp, anfall, frånvaro, svimning
Publicerad: 28.10.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Krampar patienten fortfarande?

Får man kontakt?

Har patienten haft krampsymtom tidigare?

Har patienten fått anfallsmedicin?

Har patienten feber nu eller haft tidigare?

Föregående händelser (eventuell olyckshändelse)?

Allmäntillståndet?

Anfallets varaktighet och beskrivning (hur såg det ut)?

Se också

Feber

Huvudtrauma

Nödsituation – 112

Pågående anfall

Nedsatt medvetandegrad efter anfall

Nedsatt allmäntillstånd



Hänvisas till vård 24/7

första anfallet eller misstanke om anfall A2

nedsatt medvetandegrad efter anfall A1

återkommande anfall A1

första krampen i samband med feber A2

atypisk eller långvarig feberkramp A1

förändring i medvetandegraden, misstänkt anfallssymtom A2

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Anfall som passar känd epilepsi: vid behov anfallsmedicin och försäkra sig om att
patienten har tagit epilepsimedicin

Konstaterad epilepsi, återkommande anfall: vid behov anfallsmedicin och kontakt till egen
vårdenhet följande vardag 



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A03 - Feber

N07 - Kramper / krampanfall

N17 - Svindel / yrsel

N71 - Meningit / encefalit

N79 - Hjärnskakning

N80 - Huvudskada, annan

N88 - Epilepsi

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Hjärninflammation hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Epilepsi och feberkramper hos barn (God medicinsk praxis) (FI))

Terveyskirjasto: Epilepsi hos barn (FI

Terveyskirjasto: Feberkramp (FI)

Terveyskirjasto: Ryckningar hos en nyfödd (FI)

Terveyskirjasto: Nattskräcksanfall (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00960
https://www.terveyskirjasto.fi/khp00067
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00121
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00438
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00510
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01102


1 - 6 år - Kramp, anfall, frånvaro, svimning
Publicerad: 28.10.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Krampar patienten fortfarande?

Får man kontakt?

Har patienten haft krampsymtom tidigare?

Har patienten fått anfallsmedicin?

Har patienten feber nu eller haft tidigare?

Föregående händelser (eventuell olyckshändelse)?

Allmäntillståndet?

Anfallets varaktighet och beskrivning (hur såg det ut)?

Se också

Feber

Huvudtrauma

Nödsituation – 112

Pågående anfall

Nedsatt medvetandegrad efter anfall

Nedsatt allmäntillstånd



Hänvisas till vård 24/7

första anfallet eller misstanke om anfall A2

nedsatt medvetandegrad efter anfall A1

återkommande anfall A1

första krampen i samband med feber A2

atypisk eller långvarig feberkramp A1

förändring i medvetandegraden, misstänkt anfallssymtom A2

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Anfall som passar känd epilepsi: vid behov anfallsmedicin och försäkra sig om att
patienten har tagit epilepsimedicin

Konstaterad epilepsi, återkommande anfall: vid behov anfallsmedicin och kontakt till egen
vårdenhet följande vardag 



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A03 - Feber

N07 - Kramper / krampanfall

N17 - Svindel / yrsel

N71 - Meningit / encefalit

N79 - Hjärnskakning

N80 - Huvudskada, annan

N88 - Epilepsi

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Hjärninflammation hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Epilepsi och feberkramper hos barn (God medicinsk praxis) (FI))

Terveyskirjasto: Epilepsi hos barn (FI

Terveyskirjasto: Feberkramp (FI)

Terveyskirjasto: Ryckningar hos en nyfödd (FI)

Terveyskirjasto: Nattskräcksanfall (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00960
https://www.terveyskirjasto.fi/khp00067
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00121
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00438
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00510
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01102


3 - 12 mån - Kramp, anfall, frånvaro, svimning
Publicerad: 28.10.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Krampar patienten fortfarande?

Får man kontakt?

Har patienten haft krampsymtom tidigare?

Har patienten fått anfallsmedicin?

Har patienten feber nu eller haft tidigare?

Föregående händelser (eventuell olyckshändelse)?

Allmäntillståndet?

Anfallets varaktighet och beskrivning (hur såg det ut)?

Se också

Feber

Huvudtrauma

Nödsituation – 112

Pågående anfall

Nedsatt medvetandegrad efter anfall

Nedsatt allmäntillstånd



Hänvisas till vård 24/7

första anfallet eller misstanke om anfall A2

nedsatt medvetandegrad efter anfall A1

återkommande anfall A1

första krampen i samband med feber A2

atypisk eller långvarig feberkramp A1

förändring i medvetandegraden, misstänkt anfallssymtom A2

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Anfall som passar känd epilepsi: vid behov anfallsmedicin och försäkra sig om att
patienten har tagit epilepsimedicin

Konstaterad epilepsi, återkommande anfall: vid behov anfallsmedicin och kontakt till egen
vårdenhet följande vardag 



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A03 - Feber

N07 - Kramper / krampanfall

N17 - Svindel / yrsel

N71 - Meningit / encefalit

N79 - Hjärnskakning

N80 - Huvudskada, annan

N88 - Epilepsi

Ytterligare information

Terveyskirjasto: Hjärninflammation hos barn (FI)

Terveyskirjasto: Epilepsi och feberkramper hos barn (God medicinsk praxis) (FI))

Terveyskirjasto: Epilepsi hos barn (FI

Terveyskirjasto: Feberkramp (FI)

Terveyskirjasto: Ryckningar hos en nyfödd (FI)

Terveyskirjasto: Nattskräcksanfall (FI)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00960
https://www.terveyskirjasto.fi/khp00067
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00121
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00438
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00510
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01102


7 - 15 år - Insektsstick, djurbett
Publicerad: 27.10.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Hurdana symtom?

När har symtomen börjat?

Var har patienten symtom?

Vad har bitit, stuckit?

Vid rabiesmisstanke konsulteras läkare (bett utomlands/på östgränsen, djur med
avvikande beteende, fladdermus)

Se också

Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom

Andnöd, andningssvårighet

Förgiftning

Hudsymtom

Skador i extremitet

Sår



Nödsituation – 112

Anafylaktiska symtom

Nedsatt allmäntillstånd

Andnöd

Svullnad i luftvägarna

Ormbett

Hänvisas till vård 24/7

bi-/getingstick i huvudet och halsregionen A1

avancerande lokala eller allmänna symtom A1

djurbett

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

avlägsning av fästing B3

Mottagning 1-3 dygn

djurbett (små, ej ansiktet, ej händerna/armarna) C1  C2

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder



Rådgivning / hemvård

Insektsstick: lokal behandling med mild koritson

Färskt fästingbett och inte erythema migrans-symtom (under 5 cm): uppföljning

Bra allmäntillstånd och nässelutslag (urtikaria): vid behov läkarordination på antihistamin
(allergimedicin) och recept

Vid djurbett omedelbar sköljning med rikligt med vatten.

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

S12 - Insektbett/-stick

S13 - Bett av djur/mänska

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



1 - 6 år - Insektsstick, djurbett
Publicerad: 27.10.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Hurdana symtom?

När har symtomen börjat?

Var har patienten symtom?

Vad har bitit, stuckit?

Vid rabiesmisstanke konsulteras läkare (bett utomlands/på östgränsen, djur med
avvikande beteende, fladdermus)

Se också

Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom

Andnöd, andningssvårighet

Förgiftning

Hudsymtom

Skador i extremitet

Sår



Nödsituation – 112

Anafylaktiska symtom

Nedsatt allmäntillstånd

Andnöd

Svullnad i luftvägarna

Ormbett

Hänvisas till vård 24/7

bi-/getingstick i huvudet och halsregionen A1

avancerande lokala eller allmänna symtom A1

djurbett

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

avlägsning av fästing B3

Mottagning 1-3 dygn

djurbett (små, ej ansiktet, ej händerna/armarna) C1  C2

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder



Rådgivning / hemvård

Insektsstick: lokal behandling med mild koritson

Färskt fästingbett och inte erythema migrans-symtom (under 5 cm): uppföljning

Bra allmäntillstånd och nässelutslag (urtikaria): vid behov läkarordination på antihistamin
(allergimedicin) och recept

Vid djurbett omedelbar sköljning med rikligt med vatten.

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

S12 - Insektbett/-stick

S13 - Bett av djur/mänska

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



3 - 12 mån - Insektsstick, djurbett
Publicerad: 27.10.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Hurdana symtom?

När har symtomen börjat?

Var har patienten symtom?

Vad har bitit, stuckit?

Vid rabiesmisstanke konsulteras läkare (bett utomlands/på östgränsen, djur med
avvikande beteende, fladdermus)

Se också

Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom

Andnöd, andningssvårighet

Förgiftning

Hudsymtom

Skador i extremitet

Sår



Nödsituation – 112

Anafylaktiska symtom

Nedsatt allmäntillstånd

Andnöd

Svullnad i luftvägarna

Ormbett

Hänvisas till vård 24/7

bi-/getingstick i huvudet och halsregionen A1

avancerande lokala eller allmänna symtom A1

djurbett

djurbett (små, ej ansiktet, ej händerna/armarna) A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

avlägsning av fästing B3

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder



Rådgivning / hemvård

Insektsstick: lokal behandling med mild koritson

Färskt fästingbett och inte erythema migrans-symtom (under 5 cm): uppföljning

Bra allmäntillstånd och nässelutslag (urtikaria): vid behov läkarordination på antihistamin
(allergimedicin) och recept

Vid djurbett omedelbar sköljning med rikligt med vatten.

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

S12 - Insektbett/-stick

S13 - Bett av djur/mänska

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



7 - 15 år - Yrsel, balanssvårighet
Publicerad: 27.10.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Trauma i bakgrunden? Se huvudtrauma.

Har patienten infektionssymtom?

Har det börjat plötsligt eller pågått länge?

Se också

Feber

Huvudtrauma

Huvudvärk

Kräkning

Öronsymtom

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd

Varierande medvetandegrad

Hög feber



Hänvisas till vård 24/7

börjat akut A1

långvarigt och kräkning/huvudvärk som nytt symtom A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

långvarigt C2

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Långvarigt symtom som avancerar: till jouren redan tidigare



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A06 - Svimning

A07 - Medvetslöshet

N01 - Huvudvärk

N17 - Svindel / yrsel

N71 - Meningit / encefalit

N79 - Hjärnskakning

N80 - Huvudskada, annan

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



1 - 6 år - Yrsel, balanssvårighet
Publicerad: 27.10.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Trauma i bakgrunden? Se huvudtrauma.

Har patienten infektionssymtom?

Har det börjat plötsligt eller pågått länge?

Se också

Feber

Huvudtrauma

Huvudvärk

Kräkning

Öronsymtom

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd

Varierande medvetandegrad

Hög feber



Hänvisas till vård 24/7

börjat akut A1

långvarigt och kräkning/huvudvärk som nytt symtom A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

långvarigt C2

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Långvarigt symtom som avancerar: till jouren redan tidigare



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A06 - Svimning

A07 - Medvetslöshet

N01 - Huvudvärk

N17 - Svindel / yrsel

N71 - Meningit / encefalit

N79 - Hjärnskakning

N80 - Huvudskada, annan

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



3 - 12 mån - Yrsel, balanssvårighet
Publicerad: 27.10.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

Trauma i bakgrunden? Se huvudtrauma.

Har patienten infektionssymtom?

Har det börjat plötsligt eller pågått länge?

Se också

Feber

Huvudtrauma

Huvudvärk

Kräkning

Öronsymtom

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd

Varierande medvetandegrad

Hög feber



Hänvisas till vård 24/7

börjat akut A1

långvarigt och kräkning/huvudvärk som nytt symtom A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

långvarigt C2

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Långvarigt symtom som avancerar: till jouren redan tidigare



Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A06 - Svimning

A07 - Medvetslöshet

N01 - Huvudvärk

N17 - Svindel / yrsel

N71 - Meningit / encefalit

N79 - Hjärnskakning

N80 - Huvudskada, annan

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



7 - 15 år - Hudfärg
Publicerad: 27.01.2022 
Version: 1

Grunder

Klargöra

Är huden gul, blå, blek, röd, brokig?

Är symtomet nytt eller långvarigt?

Se också

Inga symtomkort

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd

Cyanos som börjat akut

Hänvisas till vård 24/7

Färgförändringar på huden och nedsatt allmäntillstånd A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Ikterus som nytt symtom och allmäntillståndet bra B1



Mottagning 1-3 dygn

Blekhet som nytt symtom och allmäntillståndet bra C1

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Långvarigt symtom utreds i första hand icke brådskande

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

S07 - Utslag, generaliserat

S08 - Förändring av hudfärgen, annan

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



1 - 6 år - Hudfärg
Publicerad: 27.01.2022 
Version: 1

Grunder

Klargöra

Är huden gul, blå, blek, röd, brokig?

Är symtomet nytt eller långvarigt?

Se också

Inga symtomkort

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd

Cyanos som börjat akut

Hänvisas till vård 24/7

Färgförändringar på huden och nedsatt allmäntillstånd A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Ikterus som nytt symtom och allmäntillståndet bra B1



Mottagning 1-3 dygn

Blekhet som nytt symtom och allmäntillståndet bra C1

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Långvarigt symtom utreds i första hand icke brådskande

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

S07 - Utslag, generaliserat

S08 - Förändring av hudfärgen, annan

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



3 - 12 mån - Hudfärg
Publicerad: 27.01.2022 
Version: 1

Grunder

Klargöra

Är huden gul, blå, blek, röd, brokig?

Är symtomet nytt eller långvarigt?

Se också

Inga symtomkort

Nödsituation – 112

Nedsatt allmäntillstånd

Cyanos som börjat akut

Hänvisas till vård 24/7

Färgförändringar på huden och nedsatt allmäntillstånd A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Ikterus som nytt symtom och allmäntillståndet bra B1



Mottagning 1-3 dygn

Blekhet som nytt symtom och allmäntillståndet bra C1

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Långvarigt symtom utreds i första hand icke brådskande

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

S07 - Utslag, generaliserat

S08 - Förändring av hudfärgen, annan

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



7 - 15 år - Symtom i genitalierna, penissymtom,
testikelsmärta
Publicerad: 27.10.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

När har smärtan börjat?

Är det sår, hudskador, var?

Lyckas urinering?

Sår i genitalområdet (se sår)

Har smärtan föregått av något exceptionellt?

Observera ljumskbråck (knöl/svullnad i ljumskarna, testiklarna)

Se också

Feber

Hudfärg

Hudsymtom

Sår

Urineringsproblem



Nödsituation – 112

Outhärdlig smärta

Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

Akut testikelsmärta, svullnad A1

Urinretention A1

Förhuden förblivit tillbakadragen, svullen, smärtsam A1

Misstanke om bråck, smärtsam A1

Parafimos A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Svullnad i penishuvudet, smärta, varutsöndring, vresighet C2

Varig flytning från slidan C1  C2

Klåda i underlivet C1  C2

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Misstanke om bråck, smärtfri D2



Rådgivning / hemvård

Smärtmedicin före patienten kommer till mottagningen

Vid urinretention hos ett litet barn ges anvisning om varmt bad

Varutsöndring (obs. badanvisning)

Trång förhud utan smärtsymtom och urineringsbesvär

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

Y01 - Smärta i penis

Y02 - Smärta i testis/scrotum

Y03 - Flytning från penis/urinrör

Y04 - Penis annat symtom/besvär

Y05 - Scrotum/ testikel symtom/ besvär

Y72 - Genital herpes hos man

Y74 - Orkit/epididymit

Y75 - Balanit

Y80 - Skada på manliga könsorgan

Y81 - Förhudsförträngning/ överlödig förhud

Y83 - Retinerad testikel/kryptorkism

Y86 - Hydrocele

Ytterligare information

Inget innehåll



Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



1 - 6 år - Symtom i genitalierna, penissymtom,
testikelsmärta
Publicerad: 27.10.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

När har smärtan börjat?

Är det sår, hudskador, var?

Lyckas urinering?

Sår i genitalområdet (se sår)

Har smärtan föregått av något exceptionellt?

Observera ljumskbråck (knöl/svullnad i ljumskarna, testiklarna)

Se också

Feber

Hudfärg

Hudsymtom

Sår

Urineringsproblem



Nödsituation – 112

Outhärdlig smärta

Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

Akut testikelsmärta, svullnad A1

Urinretention A1

Förhuden förblivit tillbakadragen, svullen, smärtsam A1

Misstanke om bråck, smärtsam A1

Parafimos A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Svullnad i penishuvudet, smärta, varutsöndring, vresighet C2

Varig flytning från slidan C1  C2

Klåda i underlivet C1  C2

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Misstanke om bråck, smärtfri D2



Rådgivning / hemvård

Smärtmedicin före patienten kommer till mottagningen

Vid urinretention hos ett litet barn ges anvisning om varmt bad

Varutsöndring (obs. badanvisning)

Trång förhud utan smärtsymtom och urineringsbesvär

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

Y01 - Smärta i penis

Y02 - Smärta i testis/scrotum

Y03 - Flytning från penis/urinrör

Y04 - Penis annat symtom/besvär

Y05 - Scrotum/ testikel symtom/ besvär

Y72 - Genital herpes hos man

Y74 - Orkit/epididymit

Y75 - Balanit

Y80 - Skada på manliga könsorgan

Y81 - Förhudsförträngning/ överlödig förhud

Y83 - Retinerad testikel/kryptorkism

Y86 - Hydrocele

Ytterligare information

Inget innehåll



Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



3 - 12 mån - Symtom i genitalierna,
penissymtom, testikelsmärta
Publicerad: 27.10.2022 
Version: 2

Grunder

Klargöra

När har smärtan börjat?

Är det sår, hudskador, var?

Lyckas urinering?

Sår i genitalområdet (se sår)

Har smärtan föregått av något exceptionellt?

Observera ljumskbråck (knöl/svullnad i ljumskarna, testiklarna)

Se också

Feber

Hudfärg

Hudsymtom

Sår

Urineringsproblem



Nödsituation – 112

Outhärdlig smärta

Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

Akut testikelsmärta, svullnad A1

Urinretention A1

Förhuden förblivit tillbakadragen, svullen, smärtsam A1

Misstanke om bråck, smärtsam A1

Parafimos A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Svullnad i penishuvudet, smärta, varutsöndring, vresighet B2

Mottagning 1-3 dygn

Varig flytning från slidan C1  C2

Klåda i underlivet C1  C2

Misstanke om bråck, smärtfri C1  C2

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder



Rådgivning / hemvård

Smärtmedicin före patienten kommer till mottagningen

Vid urinretention hos ett litet barn ges anvisning om varmt bad

Varutsöndring (obs. badanvisning)

Trång förhud utan smärtsymtom och urineringsbesvär

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

Y01 - Smärta i penis

Y02 - Smärta i testis/scrotum

Y03 - Flytning från penis/urinrör

Y04 - Penis annat symtom/besvär

Y05 - Scrotum/ testikel symtom/ besvär

Y72 - Genital herpes hos man

Y74 - Orkit/epididymit

Y75 - Balanit

Y80 - Skada på manliga könsorgan

Y81 - Förhudsförträngning/ överlödig förhud

Y83 - Retinerad testikel/kryptorkism

Y86 - Hydrocele

Ytterligare information

Inget innehåll



Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



7 - 15 år - Krockpatient eller patient som fallit
Publicerad: 27.01.2022 
Version: 1

Grunder

Klargöra

Vad har hänt och när?

Varifrån och hur har patienten fallit? Antal meter (fallhöjd)

Hurdan krock är det fråga om? Fart, färdmedel (bil, moped, cykel), har skyddsutrustningen
utlösts? Användes säkerhetsbälte/bilbarnstol/-sits/babyskydd?

Medvetslöshet, minnesförlust?

Är patienten nu välmående, vad gör hen?

Primärsjukdomar?

Fallit, slagit huvudet se huvudtrauma

Medicinering?

Se också

Inga symtomkort



Nödsituation – 112

Störning i medvetandegraden

Frakturer med felställningar

Nedsatt allmäntillstånd

Krock som skett alldeles nyss

Fallit över 3 meter

Hänvisas till vård 24/7

vilket som helst symtom eller fynd, fordonets hastighet har varit minst 50 km/h i krocken
eller vid plötsligt stopp, även om patienten är symtomfri A1

fallit, har symtom A2

fallit från minst 3 meter A2

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

tidigare (< 1 vecka) krock, varefter lindrig icke undersökt och diagnosticerad smärta i
nacken/axlarna D2

undersökt krockpatient, lindrig skada (kräver inte vård), besväret fortsätter D2



Rådgivning / hemvård

Smärtmedicinering

Slagit huvudet (se anvisningen huvudtrauma)

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A80 - Skada, ospecificerad

A81 - Skador, multipla

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



1 - 6 år - Krockpatient eller patient som fallit
Publicerad: 27.01.2022 
Version: 1

Grunder

Klargöra

Vad har hänt och när?

Varifrån och hur har patienten fallit? Antal meter (fallhöjd)

Hurdan krock är det fråga om? Fart, färdmedel (bil, moped, cykel), har skyddsutrustningen
utlösts? Användes säkerhetsbälte/bilbarnstol/-sits/babyskydd?

Medvetslöshet, minnesförlust?

Är patienten nu välmående, vad gör hen?

Primärsjukdomar?

Fallit, slagit huvudet se huvudtrauma

Medicinering?

Se också

Inga symtomkort



Nödsituation – 112

Störning i medvetandegraden

Frakturer med felställningar

Nedsatt allmäntillstånd

Krock som skett alldeles nyss

Fallit över 3 meter

Hänvisas till vård 24/7

vilket som helst symtom eller fynd, fordonets hastighet har varit minst 50 km/h i krocken
eller vid plötsligt stopp, även om patienten är symtomfri A1

fallit, har symtom A2

fallit från minst 3 meter A2

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

tidigare (< 1 vecka) krock, varefter lindrig icke undersökt och diagnosticerad smärta i
nacken/axlarna D2

undersökt krockpatient, lindrig skada (kräver inte vård), besväret fortsätter D2



Rådgivning / hemvård

Smärtmedicinering

Slagit huvudet (se anvisningen huvudtrauma)

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A80 - Skada, ospecificerad

A81 - Skador, multipla

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll



3 - 12 mån - Krockpatient eller patient som
fallit
Publicerad: 27.01.2022 
Version: 1

Grunder

Klargöra

Vad har hänt och när?

Varifrån och hur har patienten fallit? Antal meter (fallhöjd)

Hurdan krock är det fråga om? Fart, färdmedel (bil, moped, cykel), har skyddsutrustningen
utlösts? Användes säkerhetsbälte/bilbarnstol/-sits/babyskydd?

Medvetslöshet, minnesförlust?

Är patienten nu välmående, vad gör hen?

Primärsjukdomar?

Fallit, slagit huvudet se huvudtrauma

Medicinering?

Se också

Inga symtomkort



Nödsituation – 112

Störning i medvetandegraden

Frakturer med felställningar

Nedsatt allmäntillstånd

Krock som skett alldeles nyss

Fallit över 3 meter

Hänvisas till vård 24/7

vilket som helst symtom eller fynd, fordonets hastighet har varit minst 50 km/h i krocken
eller vid plötsligt stopp, även om patienten är symtomfri A1

fallit, har symtom A2

fallit från minst 1 meter A1

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

tidigare (< 1 vecka) krock, varefter lindrig icke undersökt och diagnosticerad smärta i
nacken/axlarna D2

undersökt krockpatient, lindrig skada (kräver inte vård), besväret fortsätter D2



Rådgivning / hemvård

Smärtmedicinering

Slagit huvudet (se anvisningen huvudtrauma)

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

A80 - Skada, ospecificerad

A81 - Skador, multipla

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll


