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Om det är möjligt förbereds plats på BB kvällen före op-dagen. Tanken är
att pat inte ska ligga på förlossningsavdelningen alls.
Transportör beställs kvällen före op-dagen
På operationsdagens morgon läggs patienten direkt på BB-sal
BUSK på förlossningen förbereder patienten med kläder, strumpor och
Id-band
Transportör hämtar patienten och kör till Op-avdelningen
En Bm och en BUSK från förlossningen är med på snittet.
Barnskötningen görs på barnakutrummet utanför sal 10 på opavdelningen tillsammans med partnern.
Patienten överflyttas till UVA för övervakning minst två timmar. Om Bm
bedömer att barnet mår bra kan partner och barn stanna hos mamman på
UVA. Bm och BUSK går tillbaka till förlossningen om uterus och
blödning är under kontroll.
När pat är färdigvårdad på UVA förflyttas hon direkt till sin sal på BB.
Barnmorska som ska ta hand om pat på BB hämtar. Om det är SSK på
BB går hon tillsammans med Bm på förlossningen och hämtar. Bm
kontrollerar uterus och blödning på UVA innan transport till BB.
BUSK på BB ansvarar för de fortsatta kontrollerna enl PM- Övervakning
på BB/avd 8 efter sectio vid smärtlindring med opiater spinalt.
Sederingsgrad och andningsfrevens ska bedömas i gång/timme i 12
timmar sedan spinalen anlagts (Morfin) resp 6 timmar (Fentanyl) Om
patienten är vaken behöver ej andningsfrekvens räknas. Sovande patient
väcks ej om andningsfrekvensen ligger över 10/min
Tillägg av Opoider - sederande eller andningsdeprimerande läkemedel (per
os eller iv) ger en tydligt ökad risk för andningsdepression! Övervakningen
måste då utökas till var 30:e minut under två timmar, därefter 1
gång/timme enligt ovan.
Om andningsfrekvensen ligger under 10/min tas kontakt med
anestesiläkare (8371) Koppla saturationsmätare och ge syrgas. Vid behov
ges Naloxone 0,4 mg/ml 0,25 ml iv efter ordination
Om patienten inte fått tillbaka rörligheten i benen fyra timma efter
spinalens anläggande tas omedelbart kontakt med anestesiläkare.
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KAD dras tidigast 12 timmar postoperativt. Morfin i spinalen ger ökad
risk för urinretention

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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