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Praktisk Information  
Operation för barn 
plexusskada  



 

Inskrivningsbesök 

När tid är bokad för operation får ni en kallelse till ett inskrivnings-
besök. Besöket sker dagen innan operationen på handkirurgmot-
tagningen Nus, målpunkt B 6 trappor. Ni får träffa läkare, anestesil-
äkare, avdelningspersonal, fysioterapeut och arbetsterapeut. Besö-
ket kan ta större delen av dagen. 

 

Resa inom norra regionen 

Om ni reser från Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland eller 
Jämtland Härjedalen får ni ersättning för billigaste färdsätt. Resan 
bokas av dig som målsman eller närstående. Vid frågor ta kontakt 
med reseservice på hemorten. 

Resa från övriga Sverige  

Resan till och från Umeå bokas av dig som målsman. Boka ombok-
ningsbara flygbiljetter eftersom operationer ibland blir strukna eller 
flyttade. 
 
Det går bra att åka med flygbussen som stannar utanför sjukhuset 
och patienthotellet. Tidtabellen hittar du på 
www.tabussen.nu/flygbussen. Sök resa från Umeå Airport till Umeå 
universitetssjukhuset. 
 
Ta alltid kontakt med reseservice på hemorten innan ni bokar re-
san. 

Boende och kostnad 

Barnfamiljer har möjlighet att bo på Hjältarnas hus natten innan 
operationen. Att bo på Hjältarnas hus kostar ingenting men maten 
ordnar ni själva. Läs mer på www.hjaltarnashus.se. Om det inte 
finns några lediga rum på Hjältarnas hus kan vi boka rum på pati-
enthotellet Hotell Björken som ligger nära sjukhuset. Att bo på 
hotellet kostar ingenting för barnet och en vuxen. Kostnad för fler 

http://www.tabussen.nu/flygbussen


 

medboende finns på hotellets webbplats 
www.sodexomeetings.se/bjorken. 
 
Frukost ingår men övriga måltider betalar ni själva.   

Avdelning 

Hand-Plastik-Ögon avdelningen är den vårdavdelning där ni kom-
mer att vistas under vårdtillfället. En närstående får bo med barnet 
på avdelningen. Frukost och kvällsfika till närstående ingår men 
andra måltider får du ordna själv. Kök och mikrovågsugn finns att 
använda. 
 
Innan hemgång från vårdavdelningen kommer ni att få svara på en 
enkät om patientnöjdhet. Det är för att hjälpa oss att ge en så bra 
vård som möjligt. 

 
 

 
Lekhörna på avdelningen 
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Kontaktuppgifter hand- och plastikkirurgen 
Plexusteamet Norrlands universitetssjukhus 
Överläkare: Per Wahlström 
Överläkare: Dag Welin 
ST-Läkare: Per Nordmark 
Koordinator: Anna-Karin Lindström, 070-361 94 26 
Operationsplanerare: Karin Burstedt, 090-785 28 70 
Fysioterapeut: Anna Källströmer, 090-785 32 92/070-611 04 96 
Arbetsterapeut: Helena Millkvist, 090-785 32 91/072-451 64 24 
E-post: hpl.umea.plexusteamet@regionvasterbotten.se 
Läs mer om plexusskada på 
www.regionvasterbotten.se/plexusskada 
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