Akutt- og
beredskapsklinikken
Avdeling for Anestesiologi

Utdanningsplan 2021-22
Planen omfatter både Leger i Spesialisering (LIS) og ferdige spesialister.
Klinikken har som mål å tilby en bred utdanning (kunnskap, ferdigheter og holdninger) innen de
anestesirelaterte områder innen sykehuset; intensivmedisin, anestesiologi, smertebehandling og
akuttmedisin.
Utdanningsplanen legger til grunn Målbeskrivelse i Anestesiologi samt spesifisert liste over
læringsmål og -aktiviteter for spesialiteten.
Akutt- og beredskapsklinikken, avdeling for anestesiologi, er godkjent som utdanningsinstitusjon,
gruppe II, i henhold til spesialistreglene i anestesiologi. Inntil 3 års tjeneste er tellende til
spesialiteten.

Beskrivelse av sykehuset og avdelingen
Sykehuset betjener følgende operative spesialiteter:
o Operative spesialiteter:
Gynekologi/obstetrikk, Gastrokirurgi, Ortopedi, Plastikkirurgi, Urologi, Endokrinkirurgi,
ØNH. Dette inkluderer også relevant barnekirurgi til ovennevnte.
o Medisinske spesialiteter:
Kardiologi, lungemedisin, gastroenterologi, nefrologi med dialyse, hematologi, onkologi,
endokrinologi, geriatri og rehabilitering, fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologi,
palliativ enhet. Nyfødt intensiv.
o Videre har man Barne- og ungdomsklinikk, Psykiatrisk klinikk, Patologisk seksjon, Yrkesog miljømedisin, Radiologisk seksjon med CT og MRI.
o

Kirurgisk klinikk ved STHF har 3 operasjonslokasjoner:
- I Porsgrunn foretas vesentlig elektive og dagkirurgiske inngrep;
Totalt 3100-3300 inngrep pr år.
- I Skien avvikles all akuttkirurgi, samt en stor del elektiv kirurgi;
Totalt 7400-7600 inngrep/anestesikrevende prosedyrer pr år.
- På Notodden foretas både elektiv og akuttkirurgi.
Totalt: 1900-2100 inngrep pr år.
Herav antall inngrep pr år på barn < 1 år: 20-40, 1-5 år: 400-450, 5-10 år: 450-500

o Intensivseksjonen Skien har kombinert kirurgisk og kardiologisk/lungemedisinsk
intensivseksjon. 8 intensivsenger hvorav 4 respiratorsenger.
140-170 respiratorpasienter; 800-1000 respiratordøgn.
o Felles Overvåkningsavdeling, Notodden (FOVA) har 3 overvåkning-/intensivsenger hvorav
1 respiratorseng.
10-15 respiratorpasienter og 15-25 respiratordøgn
o Smertepoliklinikken har 1200-1300 konsultasjoner pr år.

Preoperativt tilsyn av inneliggende pasienter utføres av alle avdelingens leger. Felles
oppmøteplass med fast møtetidspunkt for respektive opererende seksjoner. Utføres hverdager i
perioden 13:00-14:30 i Skien. Dagpasienter vurderes primært ut fra elektroniske opplysninger.

Leger i Spesialisering (LIS)
Avdelingen har inntil 8 Leger i Spesialisering (LIS). Dette er leger som vanligvis ved
ansettelsesstart har ingen eller begrenset erfaring innen anestesifaget.
De går inn i en utdanningsprosess mot å bli godkjent spesialist innen anestesiologi. Den norske
legeforening har utarbeidet en spesifisert utdanningsplan med målbeskrivelse, krav til
gjennomgåtte aktiviteter og ferdigheter for den enkelte kandidat, deltagelse ved obligatoriske kurs
med eksamen, samt krav til utdanningsinstitusjonen mht. bl.a. utdanningsprogram og veiledning.
Fra 1. mars 2019 gjelder Forskrift om spesialistutdanningen og spesialistgodkjenning for leger
som basis for spesialistutdanningen. Det er utarbeidet læringsmål for spesialiteten Anestesiologi
og spesifisert hvordan disse målene kan nås gjennom ulike læringsaktiviteter ved den enkelte
utdanningsinstitusjon.
Hver kandidat har en utdanningsplan som også fungerer som individuell plan. Denne kan evt.
bygges på, etter personlige ønsker og interesser mot en mer komplett personlig plan.
LIS har selv hovedansvaret for sin utdanning. Legens personlige veileder har imidlertid et
betydelig medansvar. LIS skal sammen med veileder utarbeide en personlig utdanningsplan og
søke hjelp hos veileder i spørsmål som angår gjennomføring av planen.
Dersom spørsmål om fremdrift i opplæringen ikke løses ved at veileder drøfter dette med
kollegaene/seksjonsoverlegene, kan utdanningskandidaten henvende seg utdanningsansvarlig
overlege.
Avdelingen har en forpliktelse til å sørge for at LIS får delta i avdelingens aktiviteter slik at
kravene til deres prosedyrelister/ operasjonslister innfris, innenfor de rammer som er mulig i
avdelingen. Det skal videre legges til rette for en teoretisk bakgrunn for faget og avdelingens
virksomhet gjennom internundervisning, veiledning og eksterne kurs. Avdelingen skal legge til
rette for en opplæring i ferdigheter og tilegnelse av kunnskaper som gjør dem i stand til å mestre
de gjøremål som inngår i rutinemessig virksomhet ved anestesiavdelinger på vårt nivå.
Undervisning og supervisjon av LIS er en oppgave for alle avdelingens spesialister.
Avdelingens praksis tilstreber å oppfylle de ulike standarder som etter hvert vedtas av Norsk
Anestesiologisk Forening - Standard for anestesi i Norge etc.
Avdelingen oppfordrer til lesing med tanke på eksamen i European Academy of Anesthesiology.
Det foreligger en 7-delt primærvaktturnus (endret fra jan.-22). Tjenesteplaner ~43,5 timer per uke.
Dagtid:
Ukedager
07:30 – 16:30 (fredag 07:30 – 16:00)
Tilstedevakt: Ukedager
15:00 – 09:00
Helger dagtid: 08:30 – 19:00
Helger natt: 18:30 – 09:00

Spesialister i anestesiologi
De øvrige leger er ferdige spesialister i anestesiologi.
Avdelingen oppfordrer til lesing med tanke på gjennomføring av European Diploma of
Anesthesiology and Intensive Care.
Det foreligger en 10-delt bakvaktturnus (endret fra jan.-22).
Dagtid:
Ukedager
07:30 – 16:30 (fredag 07:30 – 16:00)
Tilstedevakt: Ukedager
15:00 – 09:00
Helger dagtid: 08:30 – 19:00
Helger natt: 18:30 – 09:00
Det foreligger i tillegg individuelt tilpasset tjeneste ved Notodden (inkluderer ikke alle overleger).
Til sist har man en anestesilegebemannet akuttbil (inkluderer ikke alle overleger).
Ukedager:
Lør/Søn:

08:00 – 20:00
10:00 – 20:00

Tjenesteplaner mellom 40,5 - 47 timer pr uke.

Utdanningsutvalget
Funksjonsperiode:
1. januar 2021 – 31. desember 2022
Utdanningsutvalget skal ha 3 faste møter hvert halvår. Flere kan avtales.
Medlemmer:
Torkjell Nøstdahl (Spesialist - Utdanningsansvarlig overlege)
Tron Simen Doksrød (Spesialist - Avdelingsleder)
Einar Kallestad (Representant LIS-leger)
Stig Kolle (Spesialist - Seksjonsoverlege Opr./anestesi)
Kristin Hauss (Spesialist - Seksjonsoverlege Intensiv)
Tove Glittenberg (Sekr)
Utdanningsutvalget:
 Har ansvaret for å utarbeide en skriftlig utdanningsplan for avdelingen
 Skal sørge for at alle utdanningskandidater får en personlig veileder
 Utvalgets spesialister er faste medlemmer i avdelingens Evalueringskollegium.
 Skal ha tilsyn med LIS’ Individuelle utdanningsplan og samarbeidet mellom den enkelte LIS
og dens veileder
 Skal legge en plan for internundervisning tilpasset både LIS og spesialister
 Skal stimulere til og koordinere etterutdanning av avdelingens spesialister, herunder også
veiledningskompetanse
 Må legge til grunn, og delta i utformingen av avdelingens kompetanseplan
 Må legge til grunn klinikkens og STHFs strategiske planer

Veiledning
Hver LIS har en oppnevnt personlig veileder. Denne oppgaven fordeles blant avdelingens faste
spesialister som har veiledningskompetanse.
Det er ønskelig med veiledningssamtaler 1 gang pr mnd. Det skal settes av tid og markeres i
ukeplanoversikten til dette.
Veileder skal hjelpe kandidaten med å sette opp en individuell utdanningsplan. Den skal
inneholde en beskrivelse av det utdanningsbehov kandidaten har for å oppfylle krav til
spesialistutdannelsen og ta utgangspunkt i de spesifiserte læringsmål for spesialiteten, som kan
oppfylles ved avdelingen. Veilederen skal påse at klinikkens utdanningspotensiale utnyttes
optimalt. Veilederen skal være mellommann mellom kandidaten og de som underviser
kandidaten på klinikken, med hovedoppgave å påse at utdanningskandidaten får den
undervisning som er nødvendig og i den grad den er tilgjengelig på utdanningsstedet.
Veileder vil sammen med spesialistene i Utdanningsutvalget utgjøre et Evalueringskollegium.
Dette skal evaluere kandidatens progresjon i utdanningen i henhold til kandidatens personlige
utdanningsplan og de konkrete Læringsmål. Det innbefatter praktiske ferdigheter, kliniske
problemløsninger og hans/hennes evne til kommunikasjon og samarbeid med pasienter og
medarbeidere.
Ved gjennomgang av konkrete Læringsmål vil det også kunne være formålstjenlig at LIS har
anledning til å møte i Evalueringskollegiet.
Det holdes møter for vurdering av progresjon ca 6 og 11 uker etter at man som «fersk LIS» har
begynt i avdelingen, samt etter ca 5 måneder.
Deretter foretas halvårlige evalueringsmøter (Evalueringskollegiet).

Utdanningsstruktur
Det første året (A-D)
A. Introduksjon
For utdanningskandidater (LIS) uten tidligere anestesitjeneste, er det et 5-dagers
introduksjonsprogram når legen begynner på avdelingen.

B. Uke 2-14
I en periode på 11 uker skal utdanningskandidaten konsentrere seg om å få trening i å lære alle
oppgaver som er knyttet til gjennomføring av en generell anestesi. Dette innebærer i stor grad
selv å ”sitte med anestesier”. Både sykepleiere og leger deltar i opplæringen. For selvstudier
henvises til relevante kapitler i standardlitteratur. I tillegg må en ha gjort seg kjent med hvor utstyr
og medikamenter som en trenger, finnes ved våre seksjoner og hvordan de brukes.
”Ferske” utdanningskandidater må straks skaffe seg praktisk erfaring i en del grunnleggende
praktiske prosedyrer. Det er i denne perioden viktig at LIS konsentrerer seg om å lære basal
anestesi med det mål at man i slutten av denne periode selvstendig skal kunne håndtere en
basal anestesi, men skal hele tiden ha mulighet for å få hjelp hvis noe uventet inntreffer.
Kandidaten følger i tillegg vaktarbeidet etter 8-delt plan fram til kl 22:00.
Praktiske ferdigheter som LIS må tilegne seg i denne perioden:

Holde fri luftvei

Intubasjon

Innleggelse av perifere kanyler

Enkel stabilisering av sirkulasjon
Evaluering av progresjon og identifisering av fokusområder skal skje etter ca 6 og 11 uker.
Ansvarlig for dette er leder i utdanningsutvalget.

C. Uke 15 til 26
Etter introduksjonsukene får LIS arbeide med anestesi, men også med basal
intensivbehandling for å bli godt forberedt til de første selvstendige vaktene som kommer etter
3-4 måneder i avdelingen. Kandidaten går nå inn i ordinær primærvakt sammen med spesialist
i tilstedevakt.
Evaluering av kandidaten skal foretas med tanke på vurdering av LIS’ evne til å gå inn i
selvstendige primærvakter. Ansvarlig er avdelingsoverlege.
Til anestesien regnes ikke lenger kun narkose, men også regional anestesi, og da fremfor alt
spinal- og epiduralanestesi.
Problemer og prosedyrer per- og postoperativt som det kreves kunnskap om og etter
hvert kjennskap til hvordan man behandler:
 Hypoxi
 Hypertensjon
 Hyperkarbi
 Larynxspasme
 Oliguri/anuri
 Bronkospasme
 Arytmier
 Spinal- og Epiduralanestesi
Det må være en viss progresjon i de ferdigheter en tilegner seg, og det vil ofte være flere
utdanningskandidater som skal lære. Kandidaten vil oppleve interessemotsetninger mellom
ulike grupper, og alle må tas hensyn til. Overordnet mål i denne perioden er å få våre
utdanningskandidater så trenet som mulig til de skal begynne i vakt.
Anbefalt lesing:
Halldin M og Lindahl S: Anestesi. Liber AB 2000. ISBN 91-47-04914-6
Robinson: How to survive in anaesthesia. 5th ed. BMJ books 2017 (ett eksemplar gis til LIS
ved ansettelse)
I tillegg er det tilgjengelig svært mange gode lærebøker og oppslagsverk via sykehusets avtale
med Elsevier/ClinicalKey.

D. Månedene 7-12
I denne perioden arbeider LIS innenfor anestesiavdelingen (i Skien og i Porsgrunn).
Kandidaten får lære mer om anestesi, får mengdetrening, får legge flere regionale blokader
(EDA og SPA, plexus brachialis).
Problemer per- og postoperativt som LIS skal forstå og lære seg mer om i denne
perioden:
 Aspirasjon
 Hjertetamponade
 Hypotermi
 Malign hypertermi
 Pneumothorax
 Anafylaksi og anafylaktoide reaksjoner
 Myokard ischemi
 Brannfare og elektrisk sikkerhet på
operasjonsstuen
 Lungeemboli
Evaluering nå og videre fremover skjer i regi av veileder og LIS, under veiledersamtalene.
Ansvarlig er veileder og LIS. Evalueringskollegiet foretar jevnlig vurdering og godkjenning av
læringsmål.

Årene to og tre.
I løpet av disse årene finnes det fortsatt mye å lære. LIS kan på Sykehuset Telemark i løpet av
disse årene få en god grunn å stå på innenfor alle de fire søylene i faget;
Anestesi, Intensivbehandling, Behandling av akutt syke, og Smertebehandling.

Utdanningskandidatene roterer mellom operasjonsseksjonene i Skien og Porsgrunn.
Tilknytningen til operasjonsseksjonene prioriteres mesteparten av år 2. Det bør tilstrebes perioder
med kontinuitet på hver lokasjon; varighet ca 3 mnd. Det skal være to slike perioder hvert sted;
fortrinnsvis èn tidlig og èn sent innenfor disse årene.
I løpet av denne perioden får LIS også en kontinuerlig periode tilknyttet Intensivseksjonen på
min. 6 mnd.
Det inngår også en periode på 3-6 måneder hvor LIS er på smerteenheten i snitt 0,5 dag per
uke. Der skal det være en spesialist som vil supervisere, og i tillegg en smertesykepleier.
Det vil også være anledning til å hospitere på legebemannet akuttbil («802»). Dette skal
fortrinnsvis gjøres på fordypningsdager, etter avtale med 802-legen den aktuelle dag.
På vakt får LIS, med støtte av spesialist gå på intensivseksjonen. Det er også på dagtid som
hovedregel èn LIS og èn spesialist plassert sammen på intensivseksjonen.
Leger fra intensivseksjonen/primærvakt er også de som blir tilkalt ved traumealarm meldt fra
akuttmottaket. Stabilisering og primær diagnostikk inkl. radiologi foretas før evt. transport til egen
intensiv eller til OUS.
Primærvakt deltar også på alle medisinske akuttilstander, inkl. hjertestans.
Utdanningskandidatene fører en loggbok over gjennomførte anestesier og prosedyrer, og det
dokumenteres i Kompetanseportalen/Dossier. Dette brukes ved klinikkens evaluering og danner
grunnlaget for de sjekklister som skal legges ved søknad om godkjenning som spesialist i
anestesiologi.
Anbefalt lesing:
Morgan and Mikhail: Clinical Anesthesiology. 6th ed. 2018.
Smith and Aitkenhead: Textbook of anaesthesia. 7th ed. 2019.
Pino et al. Clinical Anesthesia Procedures of the Massachusetts General Hospital. 10th ed. 2021
I tillegg er det tilgjengelig svært mange gode lærebøker og oppslagsverk via sykehusets avtale
med Elsevier/ClinicalKey.

Undervisning/kompetanseutvikling
 Internundervisning (se egen oversikt)
 Faglig fordypning: LIS har 4 timer per uke faglig fordypning innarbeidet i tjenesteplanen.
 Bibliotektjenesten:
Medisinsk bibliotek med egen bibliotekar i 2.etg. i konferanseavdelingen.
o Klinikkens fagbøker er utplassert på anestesilegekontorene på operasjonsseksjonen og
intensivseksjonen.
Operasjon: Stoelting’s Anesthesia and Co-Existing Disease. 8th Edition 2021
Anesthesia and Uncommon Diseases. 6th Edition 2012
Intensiv:
Marino’s The ICU Book. 4th Ed. 2014
Væske, elektrolytter, blodgasser og infusjonsterapi, Bård Ingvaldsen, 2019.
Kardiovaskulær intensivmedisin, Olav Stokland og Bjørn Bendz, 2015.
 Anestesilegekontorene har PC med Internett.
 Gode medisinskfaglige søkemotorer fins tilgjengelig via sykehusets intranett, i tillegg til at
bibliotektjenesten yter særdeles god service både mht. hjelp til litteratursøk samt raskt skaffer
til veie kopier av vitenskaplige artikler og annen relevant litteratur.
 Kurs/kongresser, etc.
Avdelingen legger til rette for at LIS-legene skal ha anledning til å delta på 2 kurs/10 kursdager
pr år. Primært prioriteres obligatoriske kurs, i henhold til spesialistutdanningen. Sykehuset
dekker kursavgift.

Det er også et ønske å kunne tilby avdelingens spesialister mulighet for å delta på kurs,
kongresser, hospitering, etc., inntil 10 dager pr år.
Det legges til grunn at valg av tema/innhold ved kurs etc. skal reflektere den enkeltes
individuelle kompetanseplan. Ved intern prioritering til kurs mellom flere søkere, vil grad av
relevans for både den enkelte og for avdelingen vektlegges.

Overlegepermisjon
Ferdige spesialister har avtalefestet rett til 4 måneder studiepermisjon etter spesifisert søknad
hvert 5. år. Det vil kunne være aktuelt å dele opp permisjonsperioden i kortere bolker.

Forskning & Utvikling
F & U er et høyt prioritert fokusområde, som gjenspeiles i måldokumenter fra Helse SørØst,
Sykehuset Telemark og ABK. Det vil i løpet av et 2-årsperspektiv være et mål å produsere 1-2
vitenskaplige artikler pr år for publikasjon. Herunder også publisering av kasuistikker. Det bør da
være anslagsvis 3-4 prosjekter pågående til enhver tid for å imøtekomme målet om publiserte
artikler.
Avdelingen har en lege med Ph.D-kvalifikasjon (disputas februar 2020). Denne har tilegnet seg
akademisk/forskningsmessig kompetanse som allerede har gitt utslag i veiledning av avdelingens
LIS’er og publisering av vitenskapelige artikler. Flere artikler er under utarbeidelse og/eller
planlegges.
Det skal også planlegges og gjennomføres ett nytt «Ph.D-løp» for en av avdelingens nytilsatte
spesialister.
Vi ønsker at både LIS og spesialister aktivt deltar i forskningsprosjekter, og søker gjennom ulike
ordninger å tilrettelegge for dette.
I perioden 2014-19 har det blitt publisert totalt 8 artikler; 5 artikler i internasjonale tidsskrift med
fagfellevurdering, med førsteforfatter tilknyttet avdelingen, og 3 artikler hvor lege fra avdelingen
har vært medforfatter. Ingen publikasjoner i 2020-21.

Medisinskteknisk utstyr (MTU)
Kjennskap til MTU skal dokumenteres årlig gjennom egen sjekkliste som fylles ut individuelt.
Denne vil også kunne brukes som grunnlag for hvilke områder innen MTU som det bør fokuseres
spesielt på innen internundervisning, etc. (se vedlegg)

Felles kompetansemål (FKM)
Felles kompetansemodul er læringsmål som skal oppnås i alle spesialiteter.
For LIS del 2 og 3 inkluderer dette 24 læringsmål fordelt på områdene etikk, forebygging,
forskningsforståelse, kommunikasjon, kunnskapshåndtering, kvalitet og pasientsikkerhet, lovverk,
pasient- og brukermedvirkning, pasient- og pårørendeopplæring, samhandling, systemforståelse,
organisasjonsutvikling og ledelse.
Ved STHF har vi et særskilt fokus på at alle leger i spesialisering får opplæring i
forbedringsarbeid og kommunikasjon.
Undervisning innen FKM organiseres via HR-avdelingen STHF.

Evaluering og revisjon av utdanningsplanen
Utdanningsaktivitetene legger til grunn Målbeskrivelse i Anestesiologi samt spesifisert liste over
læringsmål og -aktiviteter for spesialiteten.

Avdelingens utdanningsplan rulleres/revideres i siste kvartal hvert år.

Vedlegg



Plan for internundervisning
Sjekkliste MTU

Akutt- og
beredskapsklinikken
Anestesiologi

Internundervisning anestesileger ABK
Kravet er minimum 2 undervisningstimer (2 x 45 minutter) ukentlig, og gjennomført minst 36
uker per år.
Undervisningsstrukturen ved KAM løper i alle ordinære uker, unntatt sommerferie, jul og påske.
Undervisningen er markert på arbeidsplaner og innarbeidet i arbeidstiden.
Internundervisningen er primært rettet inn i forhold til de retningslinjer som ligger til grunn for
LIS’ utdanningsprogram i klinikken. Men den vil også inneholde momenter av etterutdanning for
de overordnede legene. Internundervisningen kjennetegnes ved svært høy deltagelsesprosent og
aktiv deltagelse med gode faglige diskusjoner.
 Fagkvelder
 4 timer (16:15 – 20:00) hver 4. uke; 10 kvelder pr år
 Interne (spesialister & LIS) og eksterne forelesere (STHF og andre sykehus)
 Skal ha elementer av både Basalteori og Kliniske implikasjoner, Problembasert læring,
Kasuistikker, Artikkel-/Studiereferat, Prosedyrer/Retningslinjer, etc.
 Foredrag, Konsensusdiskusjoner og ”Hands-On”-øvelser
 Det bør også legges til rette for Gruppeveiledning, hvor eksempelvis en kasuistikk
presenteres av en LIS, med påfølgende refleksjonsrunde blant øvrige LIS og
spesialister.
 Fagansvar for kvelden roterer mellom klinikkens spesialister
 Torsdager
 45 minutter (08:00 – 08:45) hver annen torsdag
 Artikkel-/studiereferat, kasuistikker
 Fellesmøte med anestesisykepleierne 2 ggr pr. semester (f.eks. traumeundervisning,
prosedyregjennomganger, etc.)
 Fredager
 45 minutter (08:00 – 08:45) hver annen fredag
 Artikkel-/studiereferat, kasuistikker
 ”10-minutter”
 07:50 – 08:00 hver tirsdag og onsdag
 Artikkel-/studiereferat, kasuistikker
 Traumeøvelser
 45 minutter traumemottakstrening for komplett traumeteam
 1-2 anestesileger deltar
 3 ggr pr semester

Innlegg som presenteres elektronisk samles i egen mappe som er tilgjengelig via klinikkens
intranett.

Akutt- og
beredskapsklinikken
Anestesiologi

Sjekkliste for leger ved anestesiavdelingen 20--

Navn:…………………………………………………..

Stilling………….

1) Hvis utstyret/oppgaven er kjent fra før, og etter egen vurdering beherskes
tilfredsstillende/forsvarlig, kvitteres det for dagens dato og signeres.
2) Hvis mer veiledning/undervisning trengs, markeres dette i neste rubrikk.
Deretter er det den enkeltes ansvar å sørge for at man tilegner seg nødvendig kunnskap innen
rimelig tid, enten på eget initiativ eller at dette blir tatt opp på fagkveld hvis mange etterspør
samme undervisning. Det arrangeres dessuten regelmessig undervisning i MTU ved de
respektive seksjoner, hvilket det orienteres om via sekretær (Tove).
3) Når veiledning/undervisning er gjennomført, signeres dette ut som under (1). Dokumentet
oppbevares i egen perm hos sekretær (Tove) og skal oppdateres fortløpende.
(TN jan 2012)

Generell del

(1)
Kjent fra før

Dato

Finne frem i elektronisk journal
- DIPS & Impax, DIPS-operasjonsprogram
Finne frem på Pulsen/TQM:
- Prosedyrer
- HMS håndboka; inkl. avviksregistrering
- Katastrofeplan og Varslingsplan egen avdeling
Kjenne til ”Personlig verneutstyr ved bruk av
røntgen/laserutstyr”.
Se dok. id. 7092

Sign

(2)
Trenger mer
veiledning/
undervisning

(3)
Veiledning/undervi
sn. gjennomført
Dato

Sign

Anestesilegens funksjon v/hjertestans
- Kjenne til plassering og bruk av utstyr;
o Intensiv
o Operasjon Skien
o Porsgrunn
o Akuttmottak
Kjenne til trykkvakt/reservegass
- Generelle prinsipper
- Beliggenhet;
o Intensiv
o Operasjon Skien
o Porsgrunn
o Akuttmottak
Vanskelig intubasjonsbakke
Kjenne innhold og bruk av ved;
o
o

Operasjon Skien
Porsgrunn

Gassberedskap
- Plassering
- Klær/påkledning
K-kontor

Brannvern:
2 aktiviteter pr. år
Dato:

Info om forhold
vedr. egen avd.
(”tabletop”)

Video

Praktisk
brannøvelse
generelt

Praktisk
brannøvelse i
egen avdeling

Brannsikkerhet i
hjemmet (brosjyre)

Spesiell del
Bruk og kontroll av Med.Tekn.Utstyr.
Anestesienheten, Skien
Kontaktpersoner;
Stig Kolle, Krister Marx
Narkoseapparat
– Primus (Dræger)
Narkoseapparat
– ”MR-lab” (Datex)
Narkose-app. tilbehør
-

Sirkel

-

Fordampere

Jet ventilator: MONSOON III
Hemodynamisk overvåkning: ProAqt
Overvåkning
-

”Philips IntelliVue

-

Braun Infusomat

-

BRAUN perfusor

-

CADD-pumper

Nervestimulator
-

”Stimuplex”

-

”Tof – Watch”

-

NMT (Philips)

Overtrykk for infusjon av væsker; ”Alton Dean”
Defibrillator Phillips (bifasisk)
Flexibelt video intubasjonsscop
C-MAC (Videolaryngoscop)
Blodvarmer: EnFlow
Mobilt rtg.utstyr: C-bue og strålevett
Ultralydapparater
-

SonoSite

-

FlexFocus 800

Kjent fra før

Dato

Sign

Trenger mer
veiledning/
undervisning

Veiledning/
undervisning
gjennomført
Dato

Sign

InIntensiv, Skien
Kontaktpersoner;
Kristin Hauss, Gerd-Lillian A., Wenche Ø.,
Arnhild O.
Astrupapparat: ABL 725
Codan trykkmålesett
CADD-pumper: Pharmacia Deltec
Cool-Guard 3000/Arctic Sun
CPAP: Whisperflow
Optiflow
Defibrillator: Philips (Bifasisk)
Hemodiafiltrasjon: Prismaflex
Space Infusomat BRAUN
Space Sprøytepumpe BRAUN
Respirator:
-

Siemens Servo i med NAVA

-

LTV 1200 transport-resp.

Overvåking: ”Philips IntelliVue MP70”

PICCO
EMMA kapnograf
Transportmonitor: ”IntelliVue MP5”
Thoraxdrenasjesett: Atrium Oasis
Atrium Express
Pneumostat
Fleksibelt bronkoskop
Ventilasjonsbagger: Lærdal
Blodvarmer: enFlow
Intraossøs nål/drill
Ecco-apparat GE-Vivid S6

Kjent fra før

Dato

Sign

Trenger mer
veiledning/
undervisning

Veiledning/
undervisning
gjennomført
Dato

Sign

FFOVA/Opr, Notodden
Kontaktpersoner;
Egil Hardang Johannesen

Kjent fra før

Trenger mer
veiledning/
undervisning

Sign

Dato

Veiledning/
undervisning
gjennomført
Sign

Dato

Overvåkning: GE (inkl. Transportmonitor)
Transportrespirator: LP 1200
Respirator: Servo-i / Servo-u

Akuttmottak, Skien
Kontaktpersoner;
Henri Achterberg, Annie Kittilsen
Organisering Rom 10 (akuttstua)
Triage lokaler:
- Metode
Triage KURVE
Overvåkningsutstyr
- Philips IntelliVue MP70
-

- Propac
Defibrillator
- Agilent (bifasisk) (Rom 14 og i gangen)
Ultralydapparat
- GE Logiq S8 ultralydapparatet

Kjent fra før
Trenger mer
veiledning/
undervisning
Dato

Sign

Veiledning/
undervisning
gjennomført
Dato

Sign

Anestesi- og oppvåkningsenheten
Porsgrunn
Kontaktpersoner;
Jan Harald Lærum, Kjetil Andersen
Anestesiapparat – Dräger Perseus
–ventilator
–overvåkning Phillips
Anestesisystemer - Sirkel (voksen/barn)
TOF-guard nervestimulator
Gjennomføres
normalt ved
anestesi-enheten i
Skien

Infusjonspumpe/ sprøytepumpe
Blodvarmer
Blodtomhet IVRA

Defibrillator


Phillips Heart Start XL – (Opr.)



Phillips Heart Start FRX – (Oppv.)

CPAP (oppv)
Thoraxdren (Opr)
Bakke for vanskelig luftvei
Intraossøs drill/nål

Kjent fra før

Dato

Sign

Trenger mer
veiledning/
undervisning

Veiledning/
undervisning
gjennomført
Dato

Sign

