Akkrediterings dokumentationsredskab,
Følgende områder beskrives ift. uforudsigelige situationer samt forsyningssvigt.

Særligt for akkrediteringskonsulenter:  Skemaet vedhæftes i TAK som dokumentation for standarderne 1.1.6 og 1.6.2
2


Årligt udfyldt skema ligger på K-drev under – neurologisk sengeafsnit – nødprocedure

Hver afdeling har en bygningsansvarlig fra teknisk afdeling, der sammen med  akkrediteringskoordinator vil være behjælpelig med  at gennemgå afsnittet og udfylde skemaet i samarbejde med  afdelingssygeplejersken.

Det er op til den  enkelte afdelingssygeplejerske at kontakte teknisk afdeling og center akkrediteringskoordinatoren.
Årlig gennemgang dato:
Afsnit:
Gennemgået af:
14.11.13


Neurologisk sengeafsnit 6 sal

1. Brand
Spørgsmål
Svar

Hvor findes flugtvejsplanen?




Hvor findes varslingsinstruks (og telefonen) for
alarmering? (markeret med rød telefon på flugtvejsplanen)




Hvordan adviseres personalet om brand?: lys, lyd,
lamper der blinker, telefon, personsøger?




Findes der sprinkleranlæg/røgalarmer  i afsnittet?




Findes der branddøre, som lukker automatisk ved
brand? Hvordan åbnes de manuelt?




Alarmering af naboafdelinger?

Er der nogen udover Informationen, som skal adviseres?





Hvem møder brandvæsenet?


Hvordan foretages evakuering af patienter (dag,
aften, nat)?




Hvor findes CO2 slukkere?


Hvor findes brandslanger? - og hvilke stuer kan nås
med slangen?



Hvor findes håndsprøjte med vand? Hvor tit
kontrolleres vandstand i håndsprøjten og af hvem?




Hvordan håndteres ilt-udtag samt iltbomber ved
brand?




Hvor findes nøgle til evt. låste vinduer/døre





Hvordan sikres flugtveje mod blokering og brandbart
materiale?




Kontrol af afsnittets brandudstyr? Hvem og

hvornår?


Har afsnittet faste aftaler om lokal brandinstruktion?






2. Hjertestop
Spørgsmål
Svar

Hvordan meldes hjertestop?




Hvordan melde hjertestop ved nedbrud af vanlige
meldesystemer? (hjertestopknap, telefoni etc.)



Hvor findes hjertevogn/akutbakker?






Hvor findes hjertestarter?










3. Beredskabsplan 	Spørgsmål 	Svar


Hvordan indgår afdelingen i katastrofeberedskabet
ifølge beredskabsplanen?






4. Strømforsyning
Spørgsmål
Svar

Hvilke kontakter fører nødstrøm/supernødstrøm?
(Hvordan er de mærket?)




Hvilket apparatur/udstyr skal altid tilsluttes
nødstrøm? Skal dette apparatur/udstyr genstartes, fx i forbindelse med afprøvning af nødstrømsanlæg tirsdag morgen?


Hvilken PC på vagtstuen står altid i nødstrøm og skal
være tændt? (Nødstrømscomputeren skal via kabel være tilknyttet printer, som også skal sidde i nødstrømsstik).

Hvem er ansvarlig for at genstarte nødstrømscomputeren x 1 ugentligt?





Hvordan meldes mindre lokale strømnedbrud?






5. Telefoni
Spørgsmål
Svar

Hvor findes afsnittets nødtelefon(gælder kun
sengeafsnit samt enkelte andre fx skadestue etc.)? Hvilket nødtelefonnummer har den?


Hvor findes liste over nødtelefonnumre?


Hvordan kontaktes vagtbærende sundhedspersonale i
forbindelse med totalt nedbrud af telefoni? Herunder udpegning af ordonnans/kontaktperson



Hvem skal orienteres ved telefonnedbrud?







6. Patientkald
Spørgsmål
Svar

Hvis anlægget har nøddrift: Hvordan vises nøddrift
på kaldeanlæg? (lyd, lamper etc.). Hvordan skal personalet forholde sig?



Hvordan skal personalet forholde sig, hvis
kaldeanlægget er ude af drift?


Hvordan sker fejlmelding til teknisk afdeling?






7. Personsøger
Spørgsmål
Svar

Hvordan kontaktes personsøger, hvis 88-kodning
ikke fungerer?









Hvordan udpeges ordonnanser fx ved vagtskifte? Hvordan kontaktes øvrige vigtige samarbejds- partnere (Jordemødre, Bioanalytikere m.fl.)?







8. Medicinske gasser
Spørgsmål
Svar

Hvor mange iltbomber samt aggregater skal
forefindes i afsnittet?



Er der behov for at have adgang til injektorsug, hvis
vægsug er ude af drift?


Er der behov for nødforsyning af CO ? Eller
Medicinsk luft







9. Ventilation, varme, køling og vand
Spørgsmål
Svar

Er der i afsnittet rum eller apparatur, som er særligt
følsomt over for svigt i ventilation og køling?



Hvordan håndteres svigt i forsyning af vand, varme,
ventilation og køling






