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Brand- och säkerhetsrutiner för Medicinska
och geriatriska akutkliniken, sektionen för
akut internmedicin
Genomgång med all personal sker på kliniken en gång per år samt vid nyanställning.
All personal skall genomgå brand- och säkerhetsutbildning på Brandförsvarets övningsfält,
vart fjärde år.

Brand:
På displayen i taket visas brandlarm samt larmsignal ljuder. Detta kan vi inte stänga
av.
Larmtelefon 112, samt 31100 till växel för att få evakueringshjälp. Tala om var det
brinner, och varifrån du ringer.
Rädda, larma, varna, släck.
Stäng in branden.
Samling i receptionen hos koordinatorsjuksköterskan, som iförd varselväst leder
arbetet med evakuering samt har kontakten med räddningstjänsten. Om möjligt
medtag liten bärbar dator med patientinformation.
Varselvästen hänger i receptionen, tillsammans med instruktioner på väggen ovanför
västen.
En personal möter upp räddningstjänsten vid Södra entrén.
Brandlarmsknappar finns fem stycken på avdelningen. Dessa är placerade vid entrén,
vid nödutgångarna samt utanför konferensrummet.
Blockera ej nödutgångarna.
Vattenposter finns fyra, en vid varje utgång. Vrid på huvudkranen för vatten och
rulla ut slangen.
Skumsläckare finns i korridoren mittemot receptionen. Drag ut sprinten, rikta
munstycket mot elden och tryck in handtaget.
Utrymningsvägar finns fyra, en i varje hörn av avdelningen.
Uppsamlingsplatser är utanför Södra entrén, inne på koagulationsmottagningen och
vid stora konferensrummet. För koagulationsmottagningen till vänster ut i
korridoren, upp på plan 11. (Nödutgång via trapphuset.)
Eventuell evakuering av sängliggande patient, ska ske antingen med hela sängen eller
med enbart madrass. Vid evakuering med madrass ska patienten spännas fast med
remmar. Remmarna finns på madrassens sidor, instoppade i små fickor. På
madrassens sidor finns också handtag som ska användas att dra madrassen med vid
evakuering.
Blinkande lysrör är en brandfara och skall anmälas till FIXA på nr 44000.
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Brandfarlig vätska förvaras i skåp i låst förråd. En flaska ytdesinfektion får förvaras
i närförråd på varje sal.
Sprinkler och rökdetektorer finns i taket på kliniken.
Tre portabla syrgastuber hänger på väggen mellan gul modul och närlab.
Avstängning för syrgasförsörjning finns på väggarna i korridoren. Vårdlagen ansvarar
för sin syrgassektion.
Gaslarm visas på display i taket, t.ex. högt eller lågt tryck. Gå till huvudskåpet vid
receptionen, läs instruktionerna i skåpet och ring FIXA 44000 eller 09 växeln, för
hjälp.
Vid brandlarm på Koagulationsmottagningen skall utrymning ske till nästa
brandcell dvs in till MAVA alternativt ut genom entrédörren. Följ utrymningsvägen
till vänster via trapphuset till plan 11.

Säkerhet:
Entredörren är låst vardagar mellan kl 18.00 och 07.30 samt helger mellan kl 15.00
och 08.00. Vid behov kan man låsa dörren snabbt med en strömbrytare vid
receptionen, på väggen bakom samordnarna, mittemot patientköket.
Dörrar försedda med kortläsare låses upp vid brandlarm.
Nödutgångar är låsta och låses upp automatiskt vid brandlarm, kan dock alltid
öppnas med nödhandtaget.
E-tjänstekortet fungerar som passerkort till alla dörrar på kliniken. Till
medicinrummet har sjuksköterskorna även en egen kod.
Kvarglömda tillhörigheter skall låsas in i det höga skåpet med kortläsare mittemot
receptionen. Ett litet värdeskåp finns i förrådet där man kan låsa in smycken,
plånböcker etc i försluten värdepåse med ifylld blankett. Påsar och blanketter med
instruktion finns i stora värdeskåpet. Efter tre månader kastas ej uthämtade
tillhörigheter.
Små värdeskåp för patienterna finns i varje patientgarderob. Nyckel finns att kvittera
ut i nyckelskåpet i förrådet. Skriv i översikten i Patientjournalen att värdeskåpsnyckel
är utlämnad så att vårdlagen/samordaren uppmärksammar att nyckel återlämnas vid
patientens utskrivning.
Personal får medtaga eget lås till omklädningsskåpet samt till postfack/väskskåp på
avdelningen.
Överfallslarm finns att hämta i apparatförrådet. Signera på lista. OBS kontrollera vid
utkvittering att larmet fungerar, se instruktion. Särskilt viktigt att bära larm när du
arbetar på MOA, men rekommenderas att all personal använder. För att larma håll in
knappen en stund.
Knapp för kontroll/återställning av överfallslarm är placerad vid flexklockan.
Knapp för hjärtstoppslarm, är placerad vid flexklockan samt på akutrummet. Röd
knapp vid larm, grön vid återställning och gul endast vid larmtest. Larmet går till
medicinmellanjour och narkosläkare.
Ge akt på främmande personer, fråga vilket ärende man har. Vid behov ring polis
tfn 11414, om det är akut tfn 112. Ring väktare 070–243 95 70 alternativt sökare
91029. Vid akut hjälp ring 05000 som är ett bråttomnummer och bryter ev pågående
samtal hos väktaren. Växeln: telefonvakten US tfn 31100
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Förvirrad patient med tendens att avvika förses med extra id-band med namn och
telefonnummer till avdelningen. Ge akt på personliga kännetecken. Ring växel, polis
eller väktare för hjälp. För telefonnummer se ovan.
Vid bombhot - se åtgärder vid akuta situationer. Under alla skrivbordsunderlägg finns
en checklista att fylla i vid hot. Kasta skrivbordsunderlägget på golvet, och/eller gör
kollegor uppmärksamma på att du fått ett sådant telefonsamtal.
Synergi-/avvikelserapport skall skrivas när något utöver det normala händer.
RH-check av all verksamhet sker en gång per år av chefer tillsammans med personal
för respektive ansvarsområde.
Röd katastrofpärm samt blå pärm med reservrutiner finns på hyllan till höger på
röda väggen vid torget.
Brand- och säkerhetsombud på sektionen för akut internmedicin är Niklas Sjörud och Niaz
Baban

Revisionshistorik:
2016-02-08 Uppdatering av klinikens namn till Medicinska och geriatriska akutkliniken,
samt att dokumentet gäller sektionen för akut internmedicin.
2016-06-16 Revidering av text, i punkt 1, lagt till samlingsplats. Punkt 6 placering av
varselväst ändrad. Punkt 14 nytt innehåll enligt ändrade rutiner. Nya brand- och
säkerhetsombud. Förlängd giltighetstid, godkänd av Kerstin Arbring, verksamhetschef.
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