Brandvagtsaftale på Aalborg Universitetshospital
Gældende for brandvagt ved overbelægning
m e d p a t i e n t e r i s e n g e p å f l u g t v e j s g a n g e på Aalborg
Universitetshospital
Aftale gældende fra 29-06-2018 (revideret 12-03.2020)

Omfattede Hospitalsafdelinger:
Proceduren gælder for alle afsnit og afdelinger af Aalborg Universitetshospital beliggende i
Aalborg Kommune.
Nødplacering af patienter i senge i flugtvejsgange kan kun accepteres på afsnit med automatisk
brandalarmeringsanlæg (ABA) (AMA + Medicinerhuset) og/eller sprinkleranlæg (AVS) (Øvrige
afsnit) med alarmoverførsel til Nordjyllands Beredskabs Vagtcentral.

Procedure ved overbelægning:
Tilkald af brandvagt:
1. Når antallet af uafviselige patienter på et afsnit overstiger de normale sengepladser,
kan patienter i senge midlertidigt placeres i flugtvejsgange, under forudsætning af, at
alle alternative muligheder er udtømte, herunder:
a) Flere senge på stuerne
b) Udnyttelse af samtalerum m.v.
c) Udnyttelse af sengekapacitet på andre afsnit
d) Flytning af patienter mellem Aalborg Universitetshospitals øvrige afsnit i
regionen
2. Straks et kapacitetsproblem kan forudses på afsnittet, skal der rekvireres en
brandvagt, således denne så vidt muligt er på plads, når overbelægningen begynder.
Undtaget herfor er nødsituationer, der opstår akut, og hvor afsnittets ledelse inden
for de kommende 4 timer med sikkerhed kan have løst problemet ved f.eks.
omplacering af patienter.
Denne ”4 timers regel” gælder det samlede tidsrum, hvor der er patienter på gangen
og følger ikke den enkelte patient (cpr-nummer), således der fortløbende kan være
skiftende patienter på gangen uden brandvagt.
3. Brandvagt skal altid rekvireres af det enkelte afsnit ved opkald til ”Informationen” på
Aalborg Universitetshospital på tlf. 97660000.
Følgende skal oplyses fra afsnittet:
 Bygningsnummer/-betegnelse
 Etage
 Afsnittets navn
 Ønsket starttidspunkt for brandvagt og forventet tidshorisont
 Navn på den ansvarshavende sygeplejerske
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4. ”Informationen” skal finde en brandvagt blandt Logistikafdelingen på Aalborg
Universitetshospitals egne uddannede ”brandvagter” efter intern instruks.
5. Der er vagtplanlagt med 2 portører, der skal varetage brandvagtsopgaven, hvis
behovet opstår.
Dette gælder hele døgnet – mandag til søndag inklusiv helligdage.
6. Skal der bruges yderligere, og det er nødvendigt at indkalde personale, har dette
personale op til 45 minutter til at acceptere indkaldet, og skal herefter kunne møde
omklædt og klar til opgaven på det rekvirerende afsnit efter 60 minutter.
7. Er det ikke muligt for ”Informationen” at finde en brandvagt indenfor de 45 minutter er
der en aftale med eksterne leverandører.
8. Ved overbelægning flere steder på Aalborg Universitetshospital, skal der om
nødvendigt rekvireres flere brandvagter.
En brandvagt kan dække 2 forskellige afsnit:


Hvis begge afsnit har automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA):
 Gældende for AMA og alle sengeafsnit i bygning 20
(Medicinerhuset)
 Brandvagten kan dække 2 afsnit, hvor de er placeret enten direkte
ovenpå hinanden, eller deler samme etage



Hvis ét af afsnittene eller begge afsnit ikke har automatisk
brandalarmeringsanlæg (ABA):
 Gældende for alle øvrige sengeafsnit (se ift. ovenstående)
 Brandvagten kan dække 2 afsnit, hvor de kun deler samme etage
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9. Aalborg Universitetshospital skal til stadighed arbejde for at afvikle overbelægningen.
Straks der på et afsnit opstår én ledig kapacitet jf. punkt 1, skal der ske overflytning
af en patient på gangen til denne.
Aalborg Universitetshospital skal sikre, at ansvaret for denne løbende overvågning
og koordinering er entydigt placeret i organisationen og fremgår af interne instrukser.
10. Under en overbelægningssituation på et sengeafsnit, kan der være plads til min. 5
patienter placeret på gangarealet.
Dette gælder alle sengeafsnit på hospitalet.
Hvis der er behov for flere end 5 patienter på gangen, er det op til brandvagtens
vurdering i samråd med den ansvarshavende på det pågældende afsnit, som har det
kliniske ansvar.
Brandvagtens opgave:
11. Brandvagten skal bære trøje med teksten "Brandvagt", eller uniform fra ekstern
leverandør.
12. Ved ankomst til afsnittet henvender brandvagten sig til den ansvarshavende
sygeplejerske, og får en kort briefing om status
13. Straks herefter, samt mindst én gang i timen efterfølgende, skal brandvagten
gennemføre et "brandsyn" på afsnittet med fokus på følgende punkter:
a) I dialog med ansvarshavende sygeplejerske have fokus på, at alternative
muligheder for at placere patienter jf. aftalens punkt 1 er udtømte
b) Ved mere end én patient i senge på gangen, skal disse være placeret i
samme side af flugtvejsgangen, således størst muligt friareal i gangforløbet
fastholdes
c) Patienters hjælpemidler samt inventar, der er godkendt på afdelingen (vil
fremgå af den flugtvejsplan, der er ophængt på afdelingen), skal være
placeret i samme side af gangen som seng(e).
Er pladsen ikke til det, skal det fjernes fra afsnittet mens overbelægningen
pågår
d) Patienter i senge, hjælpemidler og inventar kan stå ved afsnittets
brandslukningsudstyr, men må ikke fysisk spærre for brandvagtens
umiddelbare adgang til det i tilfælde af brand
14. Patienter i senge, hjælpemidler og inventar må ikke stå, så det hindrer den
umiddelbare adgang til afsnittets flugtveje, eller kan hindre lukning af branddøre
tilkoblet ABDL-anlæg (automatisk branddør lukningsanlæg):
a) Lukkefunktionen på alle branddøre tilkoblet ABDL-anlæg afprøves (i løbet af
vagten). Ved konstateret svigt skal døren holdes lukket frem til fejl er rettet
(rapporteres af afsnittet på sædvanlig vis)
15. Ved konstaterede svigt informerer brandvagten den ansvarshavende sygeplejerske
om hvilke justeringer, der skal foretages.
Det er afsnittets opgave og ansvar og brandvagtens påbud skal efterkommes.
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16. På afsnit, hvor der sker en teknisk varsling af personalet (sirene, DECT-telefon,
pager el.lign.), skal brandvagten modtage nødvendig instruktion, og…
 Hvis afsnittet har en DECT-telefon tilknyttet et lokalt automatisk
brandalarmeringsanlæg (ABA), skal brandvagten have en sådan telefon.
17. Ved opstået brand er det brandvagtens opgave at begynde en slukningsindsats med
afsnittets brandslukningsmateriel under forudsætning af, at dette er
sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Afsnittets normerede personale skal varetage øvrige opgaver jf. afsnittets gældende
Brand- og evakueringsinstruks.
18. Brandvagten kan tage ophold i et lokale anvist af ansvarshavende sygeplejerske.
19. Brandvagten må kun kortvarigt forlade afsnittet (fx for at hente frokost i kantinen),
hvis dette er sket efter aftale med den ansvarshavende sygeplejerske, som i
tidsrummet midlertidigt får overdraget opgaven.
Det er brandvagtens opgave at sikre, at den ansvarshavende er bekendt med
dennes opgave og ansvar i tidsrummet.
Den midlertidige overdragelse af brandvagtsopgaven foregår ved, at brandvagten
informerer den ansvarshavende, hvis der er særlige forhold/punkter, som har
væsentlig relevans for brandvagtsopgaven i det tidsrum, hvor brandvagten ikke er
tilstede på afsnittet.
20. Brandvagten må ikke udføre andre opgaver*, som medfører, at brandvagten ikke har
sit fulde fokus på brandvagtsopgaven.
Brandvagten må ikke:
 Sidde fastvagt ved en patient (hverken på eller udenfor sengestuen)
 Udføre eller assistere ved mobiliseringsopgaver (hverken på eller udenfor
sengestuen)
 Køre senge væk fra afsnittet (fx i kælderen)
* Undtagelse til reglen:
 ’Force majeure’
 Hjertestop på afsnittet
 Voldsom udafreagerende og voldelig patient på afsnittet
I disse tilfælde skal brandvagten hurtigst muligt bede afsnittets personalet om at tilkalde en
afløser, så brandvagten kan returnere til brandvagtsopgaven.

Hvis der opstår brand andetsteds
21. Opstår der brand et andet sted på hospitalet, skal brandvagten forblive på afsnittet og
fortsætte brandvagtsopgaven.
Brandvagten skal orientere sig om den anden brand og tage de nødvendige forholdsregler,
hvis der er fare for røg-, ild-, varme- og vandpåvirkning til de afsnit, hvor brandvagten
befinder sig.
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Ved problemer:
22. Ved væsentlige problemer, kan såvel brandvagt som ansvarshavende sygeplejerske,
tage kontakt til Vagthavende Indsatsleder gennem Nordjyllands Beredskabs
Vagtcentral.
Efterkommes påbud ikke umiddelbart herefter, skal Vagthavende Indsatsleder
kontakte nedenstående fra hospitalets ledelse i nævnte rækkefølge for løsning af
problemet:
Logistikchef
Henrik Jensen
Direkte arbejde:
Mobil/privat:

Klinikchef, Klinik Medicin og Akut

9766 6111
2010 1113

Lene Birgitte Birket-Smith
Direkte arbejde:
9766 3580
Mobil/privat:
2053 4405

Ophør af brandvagt:
23. Når gangen igen er fri for patienter i senge (her kan ”4 timers reglen” ikke tages i
anvendelse), kan brandvagten forlade afsnittet.
Brandvagten skal give meddelelse herom til ”Informationen”.

Definitioner:
Overbelægning: En situation med stort akutindtag af uafviselige patienter, i et antal der overstiger den
fysiske kapacitet på sengestuer, og det foruden at inddrage andre lokaler også bliver nødvendigt at inddrage
flugtvejsgange til patientophold.
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