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Särskilda villkor - EXIT  

Kritisk medicinsk kompetens (personal) 

• Fostermedicinare med erfarenhet av prenatal bedömning av fetala huvud-hals 

tumörer samt medfödda luftvägshinder och av avancerade kejsarsnitt med 

staplers för hysterotomi vid fosterkirurgi. 

• Narkosläkare med särskild kompetens att söva den gravida kvinnan för att 

uppnå maximal uterus relaxation utan samtidigt risk för maternella komplikat-

ioner.  

• Öron-näsa-hals-kirurg med kompetens att etablera en fri luftväg hos nyfödda 

och prematurfödda barn med huvud-hals tumörer och medfödda luftvägshin-

der. 

• Barnkirurg med erfarenhet av avancerad barnkirurgi i enlighet med tillståndets 

behov. 

• Radiolog med kompetens att bedöma medfödda missbildningar samt luftvä-

gen under fosterlivet. 

• Neonatolog och barnnarkosläkare med särskild kompetens att vårda sjuka ny-

födda barn med luftvägshinder och med behov av akut kirurgi.  

Andra typer av kompetens än medicinsk (t.ex. 

specialkompetent sjuksköterska, kurator, psykolog, 

fysioterapeut) 

• Kurator/psykolog vid diagnos, under graviditet, samt efter födelsen. Socialt 

stöd för lösningar om familjen måste vistas på olika orter.  

• Barnmorskekoordinator för telefonkontakt vid frågor, hjälp vid praktiska pro-

blem med resor, boende etc. 

• Verksamhetssekreterare  

• Registerhållare 

• Medicinteknisk kompetens inom området. 

Kritiska medicinska resurser (utrustning, lokaler etc.) 

• Neonatal intensivvård från graviditetsvecka 22+0. 

• Tillgång till högkvalitativ MR undersökning av foster. 

• Tillgång till ECMO-behandling av nyfödda barn med beredskap dygnet runt. 

• Högupplöst obstetriskt ultraljud för prenatal diagnostik. 

• Tillgång till en modern och anpassad operationssal för att tillgodose teamet en 

optimal arbetslokal dygnet runt alla årets dagar.  

• Tillgång till intensivvårdsavdelning för barn och vuxna. 

Andra områden (ffa medicinska) som är en förutsättning 

för att den utredda vården ska kunna bedrivas  

• Avancerad fostermedicin 
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• Fosterkardiologi 

• Anestesi och intensivvård 

• Pediatrisk öron-näsa-halskirurgi 

• Avancerad neonatalvård 

• Avancerad barnkirurgi 

Kritiska diagnostiska metoder 

• Fosterultraljud av fostermedicinare med erfarenhet av att bedöma luftvägen 

hos foster.  

• MR 

Behandling (t.ex. medicinsk, kirurgisk, interventionell 

radiologi) 

• Snabb tillgång till blodprodukter. 

Övrigt 

• Kapacitet att på kort varsel (inom ca 6 timmar) sammankalla EXIT- team akut 

dygnet runt årets alla dagar.  

• Kvalitetsregister för uppföljning ska finnas. 

• Nationellt system för bildöverföring och delning av medicinsk information för 

sambedömning av gemensamma patientfall.  

• NHVe ska bidra till att forskning inom det aktuella sjukdomsområdet bedrivs. 

• NHVe ska verka för att etablera ett internationellt samarbete inom tillstånds-

området. 

 


