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Akut kejsarsnitt larmrutiner och prioriteringar
Gäller för: Förlossningsavdelningen
Larmrutiner och prioritering vid akuta kejsarsnitt
Syfte
Detta dokument beskriver larmrutiner och prioritering vid akuta kejsarsnitt på
Centrallasarettet Växjö. Syftet med riktlinjen är att öka tydligheten vid
kommunikationen mellan inblandad personal på förlossningsavdelningen och
operationsavdelningen.
Allmänt
Ansvarig förlossningsläkare beslutar om ett akut kejsarsnitt skall göras och tar
ställning till aktuell prioriteringsnivå (kategori 1-3).
Prioriteringsnivåer
Kategori 1 (urakut)
 Larm utlöses på larmtablå på förlossningsavdelningen och kvittering skall
kontrolleras. Larmet går till jourtelefon för narkosläkare (8371),
akuttelefon för narkosläkare på operation (8199, endast dagtid vardagar),
narkossjuksköterska (8354), operationssjuksköterska (8358) och
undersköterska operation (8356 och 8357). Vidare även barnläkare (9166
och 8442) samt sjuksköterska på Neonatalavdelningen (9167). Om
larmfunktionen ej fungerar ringer man jourtelefon för narkosläkare (8371)
och barnläkare (9166/8442)
 Innebär omedelbar fara för moderns eller barnets liv
 Patienten förs efter larmet direkt till operationsavdelningen
 Anestesin och ingreppet startar omgående med hänsyn till moderns
säkerhet, man åsidosätter rutiner som tvättning och KAD
 Barnet skall vara förlöst inom 15 minuter
Kategori 2
 Larm utlöses såsom vid kategori 1 och går till samtliga ovanstående
telefoner på Anestesikliniken. Barnkliniken meddelas via telefon, personal
på förlossningen är ansvariga för detta. Efter larmet ringer ansvarig
förlossningsläkare till ansvarig narkosläkare och meddelar
operationsindikation och moderns status, telefonnummer på dagtid 8199
och på jourtid 8371
 Moder eller barn är i fara men ej överhängande livsfara
 Patienten förs efter larmet skyndsamt till operationsavdelningen
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Tid finns för förberedelser såsom tvättning och KAD (sätts på opavdelningen)
Barnet skall vara förlöst inom 30 minuter

Kategori 3
 Ansvarig förlossningsläkare gör operationsanmälan per telefon, i samband
med anmälan anges operationsindikation och önskad tid till förlossning.
På dagtid kontaktas först akutsalen (8363) och därefter ansvarig
narkosläkare (8199). På jourtid kontaktas i första hand narkosjour (8371)
som i sin tur meddelar operationspersonalen
 Ingen fara för moder eller barn men situationen är instabil och förlossning
behöver ske inom en kortare framtid
 Efter klartecken från narkosläkare/operationspersonal förs patienten till
operationsavdelningen
 Barnet skall vara förlöst inom 1-2 timmar vid aktivt förlossningsarbete,
annars inom 6 timmar. Tid meddelas av förlossningsläkare vid opanmälan
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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