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Arbetsbeskrivning för sjuksköterska
akutmottagningen vid larm från allmän
plats inomhus
En sjuksköterska under varje arbetspass ansvarar för sökare 96698
Sjuksköterskan ska ha erfarenhet och utbildning för att tillsammans med jourhavande läkare
kunna handlägga akuta livshotande tillstånd. I samråd med Ledningssköterskan utses den
mest erfarna sjuksköterskan att vid varje arbetspass ansvara för sökare 96698.
Fyra nödtelefoner finns utplacerade på allmänna platser inom sjukhuset. Dessa platser är
huvudentrén, ingång A, utanför apoteket, Blå porten, uppgång E, till vänster om entrén till
ortopedtekniska avdelningen, Uppgång G, mitt emot hissarna på entreplan samt vid uppgång
R på väggen mitt emot patologen på entré plan. Till allmänna utrymmen räknas även badet
och anhörigrum samt utrymmen som disponeras av externa entreprenörer såsom apoteket,
cafeterian, restaurang Vindruvan.
Larmet i sökaren är av karaktären ”10 pip” och återringning till växel 31100 krävs för att få
uppgifter om larmplats och orsak.
Larmcykeln förvaras utanför akutrummen mot ambulanshallen på akutmottagningen. Cykeln
är utrustad med halvautomatisk defibrillator (FR3) samt sug- och syrgasutrustning med
sugkatetrar, syrgasmask, filt, skrivplatta och Akutjournal enl RETTS.
I läkemedelsrummet på Akutmottagningen finns en akutvätska med akututrustning och
läkamedel enligt gällande PM för basal akututrustning inom region Östergötland.
På kvälls- och nattetid ska av personsäkerhetsskäl sjuksköterskan invänta medicinjouren och
man utgår tillsammans från akutmottagningen. I händelse att medicinjouren befinner sig på
annan plats än akutmottagningen inväntar sjuksköterskan väktare som alltid ska utgå från
akutmottagningen.
Kontroller av cykeln med utrustning inklusive läkemedel ska ske enligt mottagningens
rutiner för kontroll av akututrustning d.v.s dagligen. Kontrollen utförs av den sjuksköterska
som under morgonpasset ansvarar för sökare 96698. Kontroll av utgångsdatum ska ske 1
gång/månad. Vid behov ersätts läkemedel och sjukvårdsutrustning från akutmottagningens
förråd.
Sjuksköterskan ansvarar för att ta med akututrustningen till larmplatsen och tillsammans
med ansvarig läkare ta hand om patienten. Väktare får samma sökning, hämtar brits på
akutmottagningen och beger sig till platsen. Medicinjouren är alltid ledningsansvarig läkare
och fördelar arbetsuppgifterna efter de resurser som finns tillgängliga. Bedömer ansvarig
läkare att ytterligare utrustning behövs för initialt omhändertagande innan patienten kan
transporteras från platsen rekvireras detta från akutmottagningen. Om ytterligare medicinsk
assistans behövs larmas specifik kompetens via växeln 31100.
Arbetsbeskrivning för sjuksköterska akutmottagningen vid larm från allmän plats inomhus
Rutiner - administrativa
Sida 1/2

3. Publik

Dok-nr

Version

Giltigt fr o m

09584

1

2017-04-08

Patienten ska så snart det medicinska tillståndet medger, transporteras till akutmottagningen
alternativt IVA. Sjuksköterskan från akutmottagningen ansvarar för att ett akutbesök
registreras och att patienten blir id märkt. Om oidentifierad patient, skall patienten märkas
med U-nummer och skrivas in på akutmottagningen enligt gällande rutin. Dokumentation av
händelsen skall ske fortlöpande i akutjournalen enligt RETTS.
Sjuksköterskan ansvarar för att akutcykeln iordningställs efter användandet. Sjuksköterskan
ansvarar även för att läkemedel och övrig akututrustning ersätts med nya från
akutmottagningen. Kontroll och eventuellt byte av syrgastuben ska göras.
Har defibrilleringselektroder använts från hjärtstartarskåpen ska dessa ersättas av nya. Nya
defibrilleringselektroder finns uppmärkta i förrådet på Akutmottagningen. Under kvälls- och
nattetid kan väktaren hjälpa till att byta ut defibrilleringselektroderna. Dagtid utförs detta av
HLR-koordinator eller Akutmottagningen. Akutmottagningen meddelas via tel 43601.
HLR-samordnare ska alltid meddelas via mail hlrvin@regionostergotland.se om utrusningen
i hjärtstartarskåpen har använts.
Väktare kontrollerar skåpen, defibrillatorn och telefonerna 1 gång/vecka och HLRkoordinatorn kontrollerar utrustningen i skåpen och telefonerna 1 gång/månad.
Sjuksköterskan ska via sökare 96698 meddelas om defibrillator saknas i något skåp.
Hjärtstartarskåpen har ett ljudlarm som hörs när dörren öppnas. Nyckel som stänger av
ljudlarmet finnas på aktuell sökare samt på HLR-enheten, Clinicum. Larmet tystnar så snart
dörren till skåpet stängs.
Ansvarig sjuksköterska samt läkare skall gemensamt fylla i blanketten ”akut händelse” som
sedan skickas till HLR-enheten ViN, Plan 1 uppgång F.
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