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Lokal: 

Samariterhemmet ligger på Dragarbrunnsgatan 70. Huvudingången inifrån gården. Första dagen följ 
skyltarna till patient entrén ring på klockan så hjälper personalen Er tillrätta. 
Ta med eget lås till omklädningsskåpet. 
Det finns låneskor men det är bra om man tar med sig egna bekväma skor.  
 
Passerkort: 
All personal inom ANIVA skall finnas inprogrammerade i relevanta dörrar. Entréerna har 
beröringsfria kortläsare (som 70 hissarna). 
 
Introduktion: 

Vi inriktar oss på elektiv dagkirurgi med möjlighet till kortvård om så behövs. Våra vanligaste 
operationer är bröst-, kolorektal & överviktskirurgi.  
Vi är 3 operationslag och bemannar 2 operationssalar Mån till Fre.  
På vårdavdelningen/Uppvakningsavdelningen har vi 4 dagsjuksköterskor, 2 undersköterskor samt 2 
nattsjuksköterskor. Vi har 4 uppvakningsplatser och möjlighet till 6 övernattningspatienter.  
 
Att visa: 

• Personalentré 

• Omklädningsrum, klädrutin. 

• Flexklocka 

• Rundgång på avdelningen. Chefens rum, Narkosläkarens rum, ssk exp, fikarummet, sterila 
förråd, sköljen.  

• Rutiner. Sterila vagnen, logistik med vaktmästaren, plocklistor 

• Utrymningsvägar, brand, akutlarm, miljöstationer, säkerhetsrutiner.  

• Operationssalar  

• Patientens väg till operation 

• Luftvägsvagn 

• Defibrillator 

• Akutvagn på avd/uppvak 
 

Bemanning/arbetstider (kan ändras efter verksamhetsbehov): 
Personal på operation bemannar operationsavdelningen mån - tors 07:00 till 17:00, fre 07.00 till 16:00. 
Narkosläkaren skall bemanna operationsavdelningen mån - tors 07:30 till 17.30, fre 07:30 till 14.30. 
Avdelnings-/uppvakningsavdelningens personal bemannar mån 07:00-18:00, tis-tors dygnet runt, fre 
07:00 till 16:00. 
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Anestesi- operation- och avdelningsrutiner: 
 
Publiceras löpande i kvalitetshandboken. 
 
Telefonnummer: 
Avdelningschef: Gunilla Solander: (018-6) 111585 
MLL: Peter Halvorsen: (018-6) 116313  
Narkosläkare i tjänst: (018-6) 11635 
Programansvarig sköterska: (018-6) 16361 
Anestesisjuksköterska: (018-6) 111630 
Operationssjuksköterska: (018-6) 111629 
Vårdavdelningen: (018-6) 111635 


