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Sak
Samarbeid Helse Bergen/DPI
Orientering om møter med Helse Bergen og de private ideelle.
Direktør gjennomført møte med DPS-ledernettverk (m.fl.), tirsdag 10. mars, der det
fremkommer behov for felles beredskapsplan og samarbeid i pågående Korona-situasjon
Planlagt møte med Divisjon psykisk helsevern + AFR + de private ideelle, onsdag 11. mars.
Saker som det må tas stilling til gjelder særlig overføringer fra PAM til DPS (med og uten
smitte) og situasjon dersom smitte oppstår blant våre pasienter (særlig obs inneliggende).
Status
Kort orientering om status per nå, nasjonalt, Bergen, Voss. Se slides.
Voss DPS har ansvar for sitt oppdrag i befolkningen, uavhengig av Korona. Målet må være å
opprettholde ordinær drift så lenge som mulig, samtidig som vi forebygger smitte.

Anbefalinger
Gjennomgang av anbefaleringer fra myndighetene. Se slides.

Forebyggende smitte-tiltak ved Voss DPS
Drøfting av allerede iverksatte tiltak og behov for nye. Følgende tiltak er iverksatt:
Hygiene:
Hoste i albue eller papir
Hyppig håndvask med såpe og vann
Renhold: øke frekvens vask på fellesområder, samt ekstra på dørhåndtak
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Hånddisinfesering: elektriske ved hovedinnganger, pumpeflaske på alle behandlerkontor
Forbud mot håndhilsing
Poliklinikk
Vurdere mulighet for telefonkonsultasjon der dette er mulig
Døgn
Gå gjennom generelle hygienetiltak med pasienter ved innkomst
Begrense besøk til det absolutt nødvendige
Annet
Ta kontakt med fastlege dersom du selv har symptomer eller spørsmål om egen helse
Voss DPS følger karantenebestemmelser og andre anbefalinger fra FHI/Helsedirektoratet
Det vil vurderes flere tiltak i løpet av de nærmeste dagene, da spesielt knyttet til generelle
reiser (innland og utland).
Kritiske funksjoner
Ved stort fravær eller påvist smitte eller annet som gjør at nå-situasjonen er endret må
følgende funksjoner ivaretas:






Mottak av pasienter fra PAM
AH-funksjon + Tilsyn (Voss Sjukehus)
Døgnavdeling
Polikliniske pasienter som ikke kan vente grunnet helsetilstand

Informasjon/kommunikasjon
Det må etableres egen kommunikasjonsplan. Mye er allerede gjort:
Informasjonsplakater: henger allerede oppe en del, må henges opp flere
Informasjon på nettsider: ligger allerede ute, behov for oppdatering om interne tiltak
Informasjon på Facebook: må sjekkes om det ligger noe her
Informasjon per SMS: sendes ut til alle pasienter (må sjekke om dette gjelder nye/påminning
etc.)
Sikre informasjon til ansatte, bruke intranett, sms, personalmøter, andre arenaer
Økonomi
Situasjonen vil kunne få økonomiske konsekvenser for Voss DPS. Viktig at vi dokumenterer
disse fortløpende og at vi kan melde inn til Helse Vest hvilke potensielle utfordringer dette
kan medføre.
Se slides.
Behov fremover
 Etablere beredskapsplan (HASTER)
 Risikovurdering (HASTER)
 Kartlegging sårbare ansatte
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