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Hot och våld avd 8 och FamiljeBB
Faktaägare:
Ordningsvakt finns på plats dygnet runt på telefonnummer 9480.
• Om ni känner oro kring en patient/familj kan man ringa och informera vakten
om detta. De kommer gärna då och patrullera på avdelningen.
• Vid hotfulla situationer avd 8 ring 9480, om de ej svarar ring
010-2223045.
• Vid hotfulla situationer på familje-bb ska larm knappen på telefonen användas,
tryck tre gånger så kommer de så fort de kan.
• Vid information till patienten om orosanmälan ska vakten kontaktas så att han
vet att det kan bli en hotfull situation. Känns det som en hotfull situation redan
innan, kan vakten ringas upp och finnas på plats vid informationen.
• Vid behov av vakt under längre tid än 30 min, kan man ringa
010-2223045 och begära stöttning från Växjö kontoret av stationär vakt. Detta
ska helst göras ett par timma innan, men kan även göras akut.
När det har förekommit hotfulla situationer:
• Avdelningschefer ska alltid informeras närmaste arbetspass.
• Uppföljningssamtal görs av respektive avdelningschef med berörda personer.
• När personal har varit inblandad i hotfulla situationer, byt personal som har
ansvar för patienten. På familje-bb byter man personal med bb/förlossningen.
• Om hotfull situation har varit på familje-bb, ska föräldraparet flyttas till BB på
avd 8.
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