Workshop Covid-19
Etter forespørsel fra intensiv/ postoperativ, Akuttklinikken, OUS overtok SimOslo ansvar og
gjennomføring av workshops for aktuelle ansatte 19. mars 2020. Hensikten er en oppfriskning i bruk
av medisinsk teknisk utstyr og gjennomgang av aktuelle prosedyrer relatert til smittevern.
Gruppestørrelsen er maksimalt 6 deltagere per gruppe. Det brukes rom med stort areal for å kunne
opprettholde avstand mellom deltagerne. Det jobbes kontinuerlig med logistikk og personellflyt for å
unngå mer enn 10 personer til stede per workshop.
Følgende workshops tilbys:
Smittevernspåkledning - 30 min.
Demonstrasjon av på/ -avkledning.
Gjennomgang av prosedyre for på/- avkledning:
•
•
•
•

Bruk av åndedrettsvern
Smittefrakk
Hansker
Gjenbruk av åndedrettsvern og smittefrakk ved begrenset tilgang på utstyr

Gjennomgang B. Braun infusjonspumpe- 30 min.
Praktisk gjennomgang av infusjonspumpen
•
•
•
•
•

Generell informasjon om pumpen, symboler og oppkobling
Start av infusjon, endre dose, stopp av infusjon og standby- innstilling
Bytte av sprøyte og starte ny behandling, administrering av bolus
Endring av alarmgrense for okklusjonstrykk
Pasientsikkerhet

Leiring i mageleie -30 min.
Demonstrasjon av leiring i mageleie med markør.
•
•
•
•

Hensikten med mageleie (ca 5 min)
Bevisstgjøring av roller og kommunikasjon
Aktiv leiring av intubert pasient (markør bruker sugerør som illustrerer endotracheal tube)
Leiring etter prosedyre (se linker under)

https://www.youtube.com/watch?v=FoVB53kmr_s
https://www.youtube.com/watch?v=epABlrJTT38
https://www.youtube.com/watch?v=yHYcACxbaRo
https://www.youtube.com/watch?v=jBt5QrHQSEk
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Servo I (respirator)- 60 min.
Praktisk gjennomgang av maskinen
•
•
•
•
•

Gjennomgang av respirator med tilhørende utstyr(pasientenhet/ ekspirasjonskassett/skjerm)
Forkontroll og oppkopling av slangesett med aktiv fukting fullføres i sin helhet.
Gjennomgang av forstøver
Gjennomgang 3 moduser: Trykkregulert volumkontroll (PRVC), trykkontroll (PC) og
trykkstøtte (PS)
Gjennomgang av mest vanlige funksjoner/ knapper som brukes på maskinen

Respiratorprosedyrer og handlingsberedskap- 45 min.
• Gjennomgang av intensiv sengeenhet (inkludert sjekkliste for enheten)
• Sengeenheten
o Gjennomgang av ventilasjonsbag/ O2 manometre/ Sug manometre/ Stetoskop/ Filtre
• Prosedyre for handlingsberedskap
• Samarbeid og kommunikasjon (Spl 1 og spl 2)
• Gjennomgang av prosedyre for trachealsuging med lukket sug
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