Hjertestopvogn – opgaver i afsnit, hvor denne har
stationær plads
Formål
Hjertestopvognene i Sygehus Vendsyssel er bygget ens op, har samme indhold og ens defibrillatorer.
Formålet med dette er, at hjertestopholdet kommer til en kendt vogn og kendt udstyr, uanset hvor de kaldes
til hjertestop, hvilket formodes at medføre mere effektivitet i genoplivningsarbejdet og forebygge utilsigtede
hændelser.

Opgaver i afsnit med hjertestopvogn
Afdelingssygeplejersken/lederen har ansvaret for, at følgende opgaver udføres:

•
•
•
•
•

Daglig test af defibrillator (se særskilt instruks)
Dagligt tjek af, at temperaturen ikke har været over 25° i rummet, hvor vognen står
- og dokumentation herfor
Udskiftning af medicinkasse (se nedenfor)
Rengøring i henhold til regionens retningslinjer
Ugentligt tjek af, at der ikke mangler noget på vognen.
(÷ skuffe 4 og 5 – disse skuffer sørger Anæstesien for)

•
Vedrørende skift af medicinkasse
Afsnittet har en medicinkasse i vognen og en ekstra i medicinrummet.
Hver gang medicinkassen har været anbrudt, sendes den tilbage til Sygehusapoteket, og der lægges en ny
kasse i skuffen. (Har vognen været ude af afsnittet, giver portøren besked herom, når denne kommer tilbage
med vognen).
Ved returnering af medicinkasse, skal den forsegles med sorte strips.
Sorte strips kan bestilles på Sygehusapoteket - uden beregning - på varenummer: 815700.
Ny medicinkasse bestilles online (sygeplejerske eller farmakonom).
Hvis medicinkassen ikke har været i brug eller er skiftet i ½ år, sender Sygehusapoteket automatisk ny
medicinkasse. Dette gælder både medicinkassen i vognen og den ekstra i medicinrummet.
Ved akut behov for ny medicinkasse ringes direkte til Sygehusapoteket 9932 3801. Medicinkassens
varenummer: 802804.
Kontaktperson på Sygehusapoteket for akutpakke stor Hjertestop, Sygehus Vendsyssel, er: Anette Vestrup,
mail: anette.vestrup@rn.dk, tlf.nr: 9932 3801.

Bestilling af Pads mv.
• Pads til voksne er depotvare, bestilles stk. vis – varenummer: 303 008
• Elektroder til voksne er depotvare – varenummer: 289600
• Papir til defibrillator er depotvare – varenummer: 510625
• Pads og elektroder til børn bestilles på Børneafdelingen

