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ANVÄNDNINGEN AV TELEFONI OCH TRÅDLÖST
NÄTVERK PÅ NEO 95F
Dessa riktlinjer gäller för Intensivvårdsavdelningen för nyfödda, på övriga sjukhuset kan det finnas andra
förhållningsregler, följ de lokala anvisningar som finns.

Användningen av telefoni och trådlöst nätverk är begränsade pga
-

Tillverkarna av den medicintekniska utrustningen kan inte garantera att mobiltelefoner och
datorer med trådlöst nätverk inte stör den medicintekniska utrustningen såsom respiratorer och
infusionspumpar.

-

Elektrisk utrustning hämtad från hemmiljö som t ex laddare är inte kontrollerad och
medicintekniskt godkänd för användning nära patienten. Kopplas dessa till elnätet kan det bli
farligt för barnen eftersom de är känsliga även för mycket små strömmar.

-

Av sekretesskäl och av hänsyn till barn, föräldrar och personal som vistas på avdelningen.

Läkare och chefer på avdelningen har s k ”MEX-telefoner” som även används som sökare. Dessa får
användas förutsatt att de används på ett avstånd av minst 0,5 meter från medicinteknisk utrustning.

På hela avdelningen gäller
-

När barnet vårdas i förälders/anhörigs famn och är kopplat till medicinskteknisk utrustning såsom
respirator, CPAP/högflödesgrimma, infusionspumpar ska telefon vara inställd på flygplansläge men
Wi-Fi får vara påslaget; då kan sjukhusets trådlösa nätverk användas.

-

Telefonen ska placeras minst 0,5 meter ifrån medicinteknisk utrustning och både föräldrar och
personal bör vara uppmärksam och rapportera ev. störningar från apparater som infusionspumpar
och respiratorer.

-

Mobiltelefoner, datorer, DVD-spelare, Ipads etc. som användas av förälder då barnet är i famnen
får inte vara anslutna till eluttag.

-

Pga. brandrisk får laddare/adapter inte sitta i eluttag utan att användas (dvs. den måste vara
kopplad till sin utrustning).

-

Var mycket noggrann med hygienen, sprita alltid händerna direkt efter att du använt din
mobiltelefon, dator, DVD-spelare och Ipad.
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-

Behöver förälder ringa ett telefonsamtal får detta ske på IMA-rum, i avdelningens samtalsrum, i
föräldrakök eller korridoren utanför avdelningen.

Trådlöst internet (Wi-Fi)
Alla som vistas på Akademiska sjukhuset får gratis använda det trådlösa gästnätverket.
Nätverk: Akademiska
Lösenord: sjukhuset
Gästnätverket är normalt snabbt och pålitligt, men personalens arbete för patienterna är prioriterat.

Personal
Vid behov av kontakt med anhöriga, förskola, skola osv ska avdelningens telefoner användas.
Privata telefoner får endast användas i personalrummet och utanför avdelningen. Om man har privat
telefon i fickan ska den vara i flygplansläge. Var mycket noggrann med hygienen, sprita alltid händerna
direkt efter att du använt din mobiltelefon.
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