Opplæring ansatte på Fjære
koronavaksinering
Dokumenter og lenkene gjennomgås på egenhånd før du kommer til praktisk opplæring.
Hyperlenkene som er lagt kan åpnes ved at du må du holde musepekeren over og trykke på tasten
Ctrl dersom du bruker pc. Ved bruk av tlf/nettbrett holder det å dobbeltklikke på lenken
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Etiske retningslinjer for Grimstad Kommune
Å kjenne til de etiske retningslinjer er viktig da det beskriver verdier, prinsipper og gir retning for
høy etisk praksis. Varsling gjør det mulig å rette opp kritikkverdige forhold.
•

De etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte, folkevalgte og for leverandører som leverer
varer og tjenester på vegne av Grimstad kommune.

•

Grimstad kommune skal drive sin virksomhet med integritet, med respekt for lover, og
enkeltpersoners verdighet og rettigheter. Det forventes at folkevalgte og alle ansatte i
Grimstad kommune handler i samsvar med kommunens verdier.

•

Folkevalgte og ansatte har et selvstendig ansvar for at egne handlinger er i samsvar med de
etiske retningslinjene. Folkevalgte og ledere er rollemodeller, og skal legge til rette for en
kultur hvor etisk refleksjon er en daglig aktivitet. Ledere skal sørge for at medarbeiderne er
kjent med og etterlever kommunes etiske retningslinjer.

•

Etikkplakaten og Varslingsplakaten er en del av de etiske retningslinjene. Se neste bilde

•

Som ansatt skal du alltid å tilstrebe å utøve godt skjønn, være aktsom og vise hensyn når du
jobber for Grimstad kommune. Det forventes at du gjør deg kjent med, slutter deg til og
utfører oppgavene dine i tråd med prinsippene som er angitt her. Hvis du trenger råd om
hvordan du skal håndtere et bestemt etisk dilemma, kan du rådføre deg med din nærmeste
leder eller en annen som har den nødvendige fullmakt.

•

Samfunnet står overfor en situasjon med potensielt stor smittefare for pasienter og brukere
som mottar tjenester.

•

Derfor er det viktig at alle ansatte er ekstra oppmerksomme på å tilegne seg kunnskap om
smittehåndtering og holde seg faglig oppdatert på nasjonale informasjonskilder.

•

Denne siden kan brukes som oppslag ift Koronavaksinen Koronavaksine - FHI

Basale smittevernrutiner
•

Hva hvis bakteriene ikke var usynlige - tidsbruk ca. 1;51 min

•

Håndvask med såpe og vann -tidsbruk ca. 1,26 min

•

En dråpe er ikke nok - hånddesinfeksjon -tidsbruk ca. 40 sek

•

Hvordan ta på og av hansker –tidsbruk 1,23 min

•

PowerPoint-presentasjon (helsedirektoratet.no)

Observasjons kompetanse

•

Utvida film om ABCDE og NEWS – tidsbruk ca. 4,21 min

•

ISBAR - hvordan gi opplysninger til annet helsepersonell – tidsbruk ca. 4,5 min

Anafylaksi
Formål: Trygge rutiner for å behandle anafylaksi. Effektiv akuttbehandling. God faglig håndtering av
anafylaksipasienter.
Gjelder for: Alle ansatte som er i kontakt med brukere som har risiko for anafylaksi.
Definisjon: Anafylaksi er en reaksjon på en eksponering, en generell overfølsomhetsreaksjon.
Reaksjonen kan skjer raskt, vanligvis i løpet av få minutter til en times tid etter at triggeren er
kommet inn i kroppen. Reaksjonen inntreffer raskest ved injeksjoner (legemidler, innsektstikk).
Beskrivelse: Følgende symptomer eller funn fra to eller flere organsystem oppstått plutselig, i rask
rekkefølge etter hverandre eller samtidig tilsier at det foreligger anafylaksi og krever umiddelbar
handling:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Hud: Utbredt kløe (hodebunn, håndflater, fotsåler), erytem, urtikaria, ødem.
Luftveier: Dyspne, hoste, stridor, bronkial obstruksjon, dysfoni, hypoksi, nesetetthet
Sirkulasjon: Hypotensjon m/uten takykardi, synkope, hjertestans, bradykardi.
Mage-tarm: Magesmerter, oppkast, avføringstrang/-avgang.
Annet: Uro, katastrofefølelse, ufrivillig urinavgang, forvirring.
Hos personer som har opplevd repeterte anafylaksier (på samme eksponeringsform)
gjentar gjerne det samme sykdomsbilde seg.
Sjekk: Luftveier/respirasjon – sirkulasjon – bevissthetsnivå – hud
Fjern om mulig utløsende årsak
Adrenalin i.m. straks
• Adrenalin® 1 mg/ml (0,1%) intramuskulært (i.m.) - fortrinnsvis i låret. Masser
injeksjonsstedet
• Voksne og barn over 12 år: 0,5 mg (0,5 ml Adrenalin 1 mg/ml)
• Ved manglende bedring, eller ved forverring av symptomene, kan ny dose gis
allerede etter 5 minutter
• Dosen kan gjentas hvert 5. til 15. minutt så lenge som nødvendig1,5
Legg pasienten flatt med hevede bein
Tilkall hjelp – AMK – 113
Noter: klokkeslett – symptomer – event. målt puls/BT - effekt av adrenalin
Ved utilstrekkelig effekt av adrenalin eller ny forverrelse:
Gjenta adrenalindosen etter 5-15 min
Etter de akutte anafylaksireaksjonene etterfølges en senfasereaksjon. Den andre fasen kan
opptre 2 timer til 20 timer etter akuttfasen er over, og kan i noen tilfeller alvorligere enn den
først. Det er ikke mulig å forutse en eventuell senreaksjon ut fra akuttfasereaksjon, verken
dens alvorlighetsgrad eller forløp. Det er derfor man alltid skal ta kontakt med lege og det
tilrådes en observasjonstid på 24 timer etter en akutt anafylaksi.
Ved risiko for gjentakende anafylaktisk reaksjon bør det vurderes et behov for individuell
plan.

Ansvar og myndighet:
• Gruppeansvarlig har ansvar for revidering av rutinen
• Avdelingsleder har ansvar for godkjenning av rutinen
• Ansvarlig helsesykepleier og lege har ansvar for at rutinen følges. Delegert myndighet fra
legene.

Referanser:
•
•
•
•

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i
helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom
Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon- og
skolehelsetjenesten
Norsk veileder i praktisk anafylaksihåndtering 1.utg 2014 fra Den Norske legeforening.
www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/akuttveileder-i-pediatri/anafylaktiskereaksjoner/anafylaktiske-reaksjoner

Klargjøring og opptrekk av koronavaksiner - for helsesykepleiere og
sykepleiere
•
•
•

PowerPoint-presentasjon (helsedirektoratet.no) kun ift klargjøring og blanding, ift opptrekk
se videoer av finsk opptrekk og injeksjonsteknikk etter finsk opptrekk)
Rutineplakater vil være tilgjengelig på Fjære koronavaksinasjon
Videoer med Finsk opptrekk
Finsk opptrekk.MOV

Hvordan sette vaksinen i.m
Se film fra FHI:
•

•

Koronavaksine - FHI -film ca. 4:42 min

Injeksjon etter finsk opptrekk.MOV

Registrering av vaksinen – Helseboka
Dette vil vi ta praktisk på selve dagen for de aktuelle

Melding av bivirkninger
•

Link melde.no ved reaksjon: Bivirkningsmelding for helsepersonell – Legemiddelverket

Praktisk opplæring på Fjære koronavaksinasjon
•
•

Pasientstrøm/Rutinen for Fjære koronavaksinasjon
Gjennomgang av bygget

•

o Utstyr
o Arbeidstøy
o Brannrunde
Evt praktisk gjennomgang av div. rutiner

