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Rond skall alltid genomföras tillsammans med ansvarig barnmorska (BM).
Induktioner på BB bör prioriteras vid rond.
Läkemedelslistor av patienter som har lagts in sedan föregående
vardagsrond skall uppdateras. BM frågar patienten vid inskrivning på BB
vilka läkemedel som är aktuella.
Alla CTG kurvor i Milou som rondande läkare kan stå för bör signeras.
CTG som föranleder åtgärd skall alltid signeras av ansvarig läkare
Oförlösta patienter skall rondas dagligen (inkl samtal med patient). I detta
samband skall göras en daganteckning.
Oförlösta patienter som ligger inne > 3 dagar:
- Epikris skall dikteras vid utskrivning av patienten. Epikris skall även
skrivas till patienter som är förlösta och har haft ett komplicerat
vårdförlopp.
- Vidimering för kännedom skall skickas till ansvarig MVC-barnmorska
med information om ev. vidare planering alt kan skrivas som Messenger.
- MVC skall kontaktas av ansvarig BB-BM för MVC-kontroller och
information vid längre vårdtid. Ansvaret för genomförandet av fortsatta
MVC-rutinkontroller ligger på BMM CLV.
- Långtidsplanering bör genomföras av Fast vårdkontakt (FV)/läkare som
utses efter ca 3 dagars vistelse på avd 8 av rondande
förlossningsöverläkare (FÖL). FV behöver inte vara specialist men bör
samråda med FÖL. Namn på FV bör läggas i CC inskrivningslista.
Daganteckning skall göras minst 1 gång per vecka gärna inför helgen.
Patienter som är akut snittade skall genomgå ett läkarsamtal (gärna
operatör) under vårdtiden. Patienter med urakut snitt skall genomgå ett
läkarsamtal med operatören. Bedömning skall göras om patient bör få en
efterkontroll hos läkare eller BM, lägg in en anteckning i CC att samtal
och planering är gjord.
Oförlösta prematura patienter fr.o.m. grav v 23 skall informeras av
barnläkare respektive barnsjuksköterska angående neonatalvård mm.
Detta bör ske fortlöpande under vårdtiden i mån av tid och
informationsbehov.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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