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Akuta sjukdomsfall på allmänna ytor inom
sjukhusområdet – larmrutiner vid SÄS
Sammanfattning
Riktlinjen beskriver handläggning då patienter, närstående, andra besökare
eller SÄS medarbetare drabbas av akut sjukdom i allmänna lokaler eller
utomhus inom sjukhusområdet.

Förutsättningar
En grundprincip är att den medarbetare som upptäcker den akut sjuke
individen är den som i första hand försöker hjälpa och vid behov larma.

Ansvar
All personal, såväl vårdpersonal som administrativ personal, ska ha
kännedom om var akututrustning och larmknappar finns placerade samt
årligen genomgå utbildning i HLR. Respektive verksamhetschef/stabschef
ansvarar för att medarbetare inom verksamheten årligen genomgår HLRutbildning samt informeras om hur larmrutiner fungerar.
Hjärtstartare och övrig akututrustning ska regelbundet kontrolleras av
utsedda medarbetare både i verksamheternas egna utrymmen samt i
sjukhusets allmänna utrymmen.

Genomförande
Akut sjuk inomhus – SÄS Borås
I byggnader med larmknappar och larmrutiner, se riktlinje Akuta medicinska
larm vid SÄS Borås
I lokaler som saknar larmknappar men som kan nås via kulvertanslutning,
larma sjukhusets interna akutgrupp, tfn 2010 SAMT larma ambulans, tfn 00112.
I lokaler som inte nås via kulvertanslutning, larma ambulans, tfn 00-112.
Vid driftstörningar, se rutinen: Reservrutin vid driftstörning i IP-telefoni SÄS
Borås
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Akut sjuk inomhus – SÄS Skene
Ambulanslarm, tfn 00-112.

Akut sjuk utomhus inom sjukhusområdet
Ambulanslarm, tfn 00-112.

Akutadresser SÄS Borås
Se säkerhetsenhetens förteckning som finns publicerad på intranätet:
https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/sodra-alvsborgs-sjukhus/stod-ochtjanster/sakerhet-och-krisberedskap/telefonnummer
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Länkförteckning






Akuta medicinska larm vid SÄS Borås. Sjukhusövergripande riktlinje,
SÄS
https://hittadokument.vgregion.se/sas
Reservrutin vid driftstörning i IP-telefoni SÄS Borås.
Sjukhusövergripande riktlinje, SÄS
https://hittadokument.vgregion.se/sas
Akutadresser SÄS. Säkerhet och krisberedskap på intranätet
https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/sodra-alvsborgs-sjukhus/stodoch-tjanster/sakerhet-och-krisberedskap/telefonnummer
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