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Den här uppdelningen är inte absolut utan det ska vara ett samarbete mellan narkosläkarna
där patienternas och verksamhetens behov är det som ska styra vem som gör vad.
IVA och akuta medicinska bedömningar (dagtid och jourtid)
Narkosläkaren bär telefon 5171 och ansvarar för






intensivvården
akuta medicinska bedömningar på sjukhuset d.v.s. MIG tillsammans med
IVA SSK
Ingår i följande följande team vid larm: Trauma, hjärtstopp, akut svårt sjuk
patient (vuxna och barn)
Söver elkonverteringar på HIA
att vid behov hjälpa till med anestesiverksamheten om möjligt.

5171 är den telefon som alla larm går till. Det är också den som används på
jourtid.
Operation - dagtid
På dagtid bär narkosläkarna telefon 5162 och 5139. De dagar vi har barnanestesier
på sal 6(önh/tand så är det oftast en 3:e narkosläkare som då har telefon 5169.
Vid 07:50 (i samband med morgonronden) är narkosläkarna (5162 och 5139)
tillgängliga. Innan 07:50 och efter 16:00 kontaktas 5171.
Narkosläkarna på operation delar upp arbetet mellan sig så att det blir
likartad arbetsbelastning för båda. Förslag till uppdelning framgår av
arbetsschemat för dagen.
Utbildningsläkare, ST-läkare
Utbildningsläkare, ST-läkare får aldrig vara ensamt ansvarig för
anestesiverksamheten eller intensivvården. Det ska alltid finnas en specialistläkare
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som är omedelbart tillgänglig, vilken utbildningsläkaren och övrig personal kan
vända sig till. Hur telefonerna fördelas mellan utbildningsläkaren och
specialistläkaren ska meddelas till personal på både operation och IVA samt
skrivas på den vita tavlan mitt emot narkossköterskornas expedition. På IVAexpeditionen finns informationen på dag- och jourlistan.
Om en utbildningsläkare är jour bär denne telefon 5171 och bakjouren bär telefon
5162.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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