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ANELÄK Rutiner vid akut och urakut
sectio
BESLUT OM AKUT/URAKUT SECTIO TAS AV JOURHAVANDE
GYNEKOLOG
URAKUT SECTIO (katastrofsnitt)
Tryck på knappen för urakut sectio (knappen finns ovanför porttelefon) och transportera
patienten till operation via OBS-avd/akuten. Passerkort för att öppna dörr till akuten.
De som larmas är:
Primärjour anestesi, neonatalprimärjour, personal på operationsavdelningen
barnsjuksköterska avd. 109 (neonatalavdelning). Utöver dessa går larmet ytterligare
sökare, vg. se larmlistan nedan.
Aktivering av larmet tänder blåljus på akuten under 3 minuter.
Transportväg enligt nedan.

AKUT SECTIO
Ange tidsrymd tills barnet ska vara ute (ex 15-60 minuter)
Förlösande barnmorska är huvudansvarig för att samtliga instanser blir larmade!
OBS: Kontakten med narkosjour och barnjour bör tas av jourhavande gynekolog.
Kl. 07.30-03.00:
Ring planeringen på centraloperation tel. 23177.
De organiserar mottagandet på operation.
Ring sedan narkosläkare: vardagar mellan 07.30-16.30 till 23001, jourtid till
narkosjourens mobiltelefon, kortnummer 10203 (eller 0722064615), alternativt på
joursök 6101 eller sök
via telefon,
-

slå *81*6101233572#
lägg på luren efter första signalen och invänta uppringningen.
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eller sök via Telefoni – Intern telefonkatalog på Insidan, skriv primärjour narkos i
sökrutan och i meddelanderutan skrivs prioriteringskod ”prio 2” samt ”akut sectio är på
väg”.
KL 03.00-07.30:
1. Ring planeringen centraloperation tel. 23177.
2. Om inget svar ring narkossköterskans jourrum 23219 eller operationssköterskans
jourrum 23282.
3. Ring narkosjourens mobiltelefon kortnr. 10203 (0722064615) eller sök via telefon, slå
*81*6101233572# eller sök via Telefoni på Insidan, se ovan.
4. Sök neonatalprimärjour via telefon, slå *81*6143233572# eller sök via Telefoni på
Insidan (se ovan).
5. Ring neonatalavdelning/avd. 109 för information, 23109

Transportväg
Hiss till plan 4. Ankomstväg till operation via observationsavdelningen; se skyltar. Dörr in
till OBS-avdelningen öppnas med eget passerkort i kodlås till höger om dörren
(alternativt kort och nyckel som sitter ihop och finns i nyckelskåp på
förlossningsexpeditionen. Koden på kortet är 1111.)

Test av larmet, se nästa sida!
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Test av larmet vid urakut sectio (katastrofsnitt)
1. Larmet testas den första måndagen i varje månad kl. 14.00. Testet gäller endast sökarna!
2. Barnmorska på förlossningsavdelningen ringer till växeln, anknytning 24200 och meddelar att larm
för urakut sectio ska testas inom 10 minuter.
3. När barnmorskan tryckt på testknappen skickas ett textmeddelande med orden ”test urakut sectio”
ut till sökare enligt nedan.
Meddelandet går ut till:
Primärjour anestesi

sökare 111

Narkosläkare op

sökare 994

Neonatalprimärjour

sökare 350

Neonatalbakjour

sökare 357

Dagbakjour barn

sökare 848

Barnsjuksköterska avd. 109

sökare 890

Op-sköterska natt

sökare 921

Op-sköterska dag R1

sökare 518

Narkossköterska natt

sökare 917

Allén

sökare 102

Narkossköterska dag (trauma) sökare 925
Narkossköterska dag R1

sökare 138

Narkossköterska dag R2

sökare 600

Planeringen operation dagtid

sökare 926

Undersköterska Op natt

sökare 915

Undersköterska Op R1

sökare 517

Undersköterska anestesi R1

sökare 927

OBS! Ring växel och bekräfta sökning.
OBS! Ring växel och bekräfta sökning.

OBS! Ring växel och bekräfta sökning.
OBS! Ring växel och bekräfta sökning.

OBS! Ring växel och bekräfta sökning.

Undersköterska anestesi natt sökare 916
4. Angivna positioner ringer växeln 24200 och bekräftar att de larmats.
5. Bekräftelse från växeln till förlossningen ank. 23357 sker när alla har kvitterat eller
inom 30 minuter. Om någon inte kvitterat noteras detta i testprotokoll på förlossningen
och vederbörande får sökas manuellt från förlossningen i samband med urakut sectio
enligt rutiner för akut sectio.
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Barnmorska meddelar operationsplaneringen att söksystemet för urakut sectio fungerar
eller inte.

Protokoll för test av söksystemet vid urakut sectio
Datum

Tidpunkt

Östersund 2006-11-28.

Bekräftat
larm

Anmärkning

Åtgärd vid
avvikelse

Barnmorska

Uppdaterad 070508, 091015, 110510, 150120, 160914

Eva Spetz
Läkaravdelningschef KK
Medicinskt ledningsansvarig KK

Caroline Starlander
AC Anestesiläkareavdelningen
Medicinskt ansvarig Akutområdet

Urban Tirén
Verksamhetschef
Barnkliniken

Anne Koczkas
Funktionsansvarig barnmorska
Förlossningsavdelningen

Stefan Bergander
Säkerhetsansvarig

Kristina Tullsten
Enhetschef Kvinnosjukvården

Iréne Hoglert
Klinikchef KK

Elisabet Ågren
Enhetschef operationsavd

GODKÄNT AV

GRANSKAT AV

GILTIGT FR O M

Lisbet Gibson

Jakob Boethius

2016-09-28

Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.

