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Det är alltid Jourhavande anestesiolog som tar beslut om huruvida tjänstgörande
anestesisjuksköterska skall medverka vid transporten. Denna meddelar sedan
anestesisjuksköterska via 5160.
Intrahospitala transporter, dvs transporter inom sjukhuset, delas upp i två
kategorier:



Primära – patienten är inte inneliggande på IVA.
Sekundära – patienten är inneliggande på IVA.

Primära transporter är transporter av patienter som ännu inte kommit till IVA.
Det kan vara transporter av instabila patienter från t.ex. Akuten till CT eller IVA.
Det kan även vara patienter som akut försämras på avdelning eller röntgen. Då
avsikten med att låta en anestesisjuksköterska medfölja patienten oftast är att
kunna säkerställa vitala funktioner som luftvägar, andning och cirkulation bör
utrustning för detta medföras. Lämplig utrustning vid dessa transporter är
övervakning t.ex. M540 övervakning, luftvägsväska samt liten läkemedelsväska
från kylen i Anestesins läkemedelsrum.
Utrustning för anestesi och övervakning finns på följande platser ute på sjukhuset:


Akutmottagningen rum 21:
- Övervakningsutrustning
- Intubationsutrustning
- Läkemedel



Akutmottagningen rum 10:
- Övervakningsutrustning
- Intubationsutrustning

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Röntgen båda CT Labben
- Intubationsutrustning

I övrigt skall all utrustning medtas från anestesiavdelningen.
Under transport av dessa patienter skall alltid minst ytterligare en person närvara
utöver anestesisjuksköterskan. Jourhavande anestesiolog skall vid behov medfölja
under transporten och annars vara tillgänglig per telefon för konsultation. Om
inte jourhavande anestesiolog närvarar skall denna ordinera behandlingen inför
transporten.
Dokumentationen under transporten sker i anestesijournal. Denna medföljer
sedan patienten. Uppdraget registreras som arbete utanför avdelningen på för
ändamålet avsedd blankett.
Sekundära transporter handlägges enligt PM för transport av IVA-patient.

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