
På nattevakt i rød 
beredskap

Operasjonssykepleier Sofia Dyresen



Nattevakt på Operasjon Generell og Traume

• Tre operasjonssykepleiere er på vakt

• En av dem har ansvar for koordinering av operasjonsprogrammet og 
er i tillegg beredskaps- og brannansvarlig

• Jeg hadde denne rollen denne natten



Beredskapsplanen 

• Opplæring før ansvarsvakt

• Ulike prosedyrer for ulike hendelser

• Massetilstrømning

• Gruppesøk på calling

• Varsling og mobilisering på SMS/telefon Helse Cim



Beredskapsplanen 

• Operasjonssykepleier med traumecalling møter i akuttmottaket for 
mer informasjon fra teamleder

• Kartlegge operasjonsaktivitet/kapasitet ved andre seksjoner

• Varsle avdelingsleder

• Logge inn på Helse Cim for å se hvor mange som kan komme

• Avslutte operasjoner 

• Handlingskort med oppgaver

• Danne team som klargjør operasjonsstuer



30. Desember 2020 kl.04.20

• Ingen operasjoner pågår på G&T, Orto eller Nevro/kjeve

• Tre operasjonssykepleiere i beredskap

• Callingen alarmerer: «RØD BEREDSKAP»

• Fra «slumremodus» til «klarvåken» med høyt adrenalinnivå

• Rykter om at det var flere høyblokker som hadde rast i et skred

• Ved oppmøtet i Akuttmottaket får vi korrekt informasjon

• Mine to kolleger blir igjen i Akuttmottaket, mens jeg går tilbake til 
seksjonen for å varsle



Traumestua

• Drillet på traumemottak av kritisk skadde pasienter

• Tre mottaksplasser i samme rom, to voksen- og en barneplass

• Utstyr til nødkirurgi som nødthorakotomi, thoraxdren mm

• CT-maskin ved siden av

• Traumeoperasjon, hybrid stue til radiologiske prosedyrer og 
åpen kirurgi







Mine oppgaver

• Danner team på traumestua

• Helse Cim fungerte ikke

• Jeg visste ikke hvor mange som var varslet og kunne komme

• Mange telefonsamtaler

• «Storm» inni kroppen, beholde roen utad

• Ca kl.05 kom det en fra ledergruppen som tok over ansvaret

• Jeg fortsatte med å klargjøre operasjonsstuer med utstyr



• Flere kolleger kom, 34 tilgjengelige operasjonssykepleiere

• Alt var klart på operasjonsstuene

• Venting på mer informasjon

• Det kom ingen hardt skadde pasienter til Ullevål

• Rød beredskap ble etterhvert avviklet på ettermiddagen

• Vi var forberedt og er det fortsatt





Spørsmål


