AKUTTCALLING - INSTRUKS
Calling Nr: 9-8628
Før bruk:


Book callingen på www.bams.no/akuttcalling
 Ta på helhvitt sykehustøy og ha «stud.med»-vest tilgjengelig.
 Meld fra til koordinator og kvitter ut callingen i loggboka.

Under bruk:






Calling og ID-kort bæres synlig. Callingnr: 9-8628
Vær høflig og presenter deg som legestudent.
Husk at du som student i utgangspunktet kun skal observere.
Respekter personalet og ikke gå i veien.
Dersom det er trangt om plassen på skadestue/pasientrom kan man bli bortvist. Ikke
fortvil, det er ikke personlig ment.

Skadestuen: Stå bak gul linje, bruk stud.med vest og ikke forstyrr teamet. Teamleder er sjef
på stua, følg leders ordre!
Stansteam: Presenter deg gjerne i forkant for A-vakt/B-vakt og meddel at du har callingen.
A-vakt er leder for stansteamet, følg leders ordre! Bruk stud.med vest.

Alarmmeldinger og oppmøtested:
Melding på personsøkeren består av alarmlyd og følgende tekst i displayet:
1. "Intern nød" - Varsler har varslet via 7-3333 til AMK, som varsler videre. Ring AMK på
7-7000 for å få oppgitt sted. (vent to-tre min. før du ringer)
2. "Navnet på avdelingen" - Varsler har utløst "stansknapp". Navnet på aktuell avdeling
vil vises i displayet. Gå direkte dit!
3. "Traume" - Akuttmottak har utløst traumealarm. Gå direkte til Skadestuen. Bruk
«stud.med» vest!
4. "Akuttmottak" - Akuttmottak utløser generell alarm. Gå direkte til Akuttmottak.
Meld deg i «buret» og få anvist sted.
5. "Katastr" - Ved katastrofealarm vises dette i displayet, gå direkte til «øyen» i
Akuttmottak for nærmere informasjon. Ikke ring!
6. "Trombolektomi" - Nevrologisk forvakt har utløst trombolektomialarm. Vi har ingen
avtale om dette, men man kan alltids introdusere seg for forvakt på forhånd (7-5001)

Etter bruk:


Legg callingen tilbake på fast plass!
 Skriv et lite notat om hva du har opplevd i boka der du kvitterte den ut.
 Oppfordre andre studenter som er i klinikk til å bruke den. Dette er en unik sjanse til
å få med seg hva som skjer på HUSet.

Generelle føringer og tips:







Kun medisinstudenter som er i klinikken kan bruke callingen.
Studenten må ha deltatt på stanscalling-orientering og inneha kunnskap om HLR.
Callingen skal ikke forlate området HUS (Sentralblokken, BBB, AHH m.m)
Callingen bookes for 1 døgn i gangen på www.bams.no/akuttcalling
Ikke book callingen flere dager på rad, la alle få mulighet til å slippe til.
Dersom du ikke bruker callingen hele døgnet, så tilby den gjerne til en annen student
som oppfyller kravene for bruk.
(Merk! Du er fortsatt ansvarlig for callingen da det er ditt navn den registrert på)



Aktiviteten på callingen varierer fra dag til dag, man oppfordres derfor til å delta i
andre aktiviteter parallelt.
 Husk at det alltid er en god ting å presentere seg for aktuelt personell på forhånd. Da
vet de hvem de har å forholde seg til og kanskje det vil øke sjansen for at du blir
involvert?
 Ordningen er basert på tillit, respekter denne tilliten! Denne ordningen gagner alle
medisinstudenter og er noe vi må tilstrebe å beholde.
 Dersom en ønsker å snakke om ting en har opplevd eller ting som har vært ugreit, ta
gjerne kontakt med leder BAMS.
Dersom du har spørsmål/innspill om callingen eller instruksen, ta kontakt: post@bams.no

