Referat
Beredskapsgruppe KORONA, Voss DPS NKS Bjørkeli
Dato og tid:

16.03.2020

Møtestad:

Voss DPS NKS Bjørkeli, møterom 1. etg

Til stades:

Frédéric Larsen, direktør
Thomas Esposito, medisinskfaglig rådgiver DPS
Anne Kari Gjeraker, avdelingsleder døgn
Bjørg Synnøve Aasan, teamleder allmennpoliklinikk
Sigrid Kjos Denver, teamleder rehabpoliklinikk
Linda Skaar, teamleder gruppepoliklinikk
Sissel Nedkvitne, rådgiver

Fråfall:

Bjørn Dugstad, økonomisjef

Referent:

Frédéric Larsen

Sak
Oppsummert
Drøfting knyttet til mulige tiltak ved smitte. Ta i bruk rom gruppepol? Ta i bruk bygg 2?
Tilbake til opprinnelig plan om 307+308 døgn?
Møte med Helse Bergen per Skype. Ingen smittede innen psykisk helse. Mange ansatte i
karantene. Status Voss er 2 ansatte i karantene per nå.
Pandemiplan Helse Bergen skisserer prinsipper for poliklinikk og døgn, som vi kan forholde
oss til. Blir endelig godkjent og sendt ut i løpet av kort tid.
Alle i beredskapsgruppen bes se gjennom og gi tilbakemelding på pandemiplan Voss Dps.
Oppdaterte tiltak legges ut på intranett og internett.
POLIKLINIKK
Bjørg Synnøve tar gjennomgang med allmennpol. Sigrid med rehabpol. Linda har sendt hjem
alle fra gruppepol.
For å unngå smitte må man forsøke å redusere antall personer tilstede.




Gjennomgang av pasientlister, identifisere pasienter i henhold til følgende
prinsipper
o Forsvarlig at behandlingen kan utsettes noen uker
o Faglig forsvarlig med telefonkonsultasjon eller Skype-kontakt
o Pasientene må møte på poliklinikk
For behandlere som ikke MÅ være tilstede, benytte hjemmekontor
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o
o

Ta med jobbmobil hjem (bordapparat kan benyttes hjemme)
Journalnotat på papir ved telefonkonsultasjon hvis man ikke har PC/VPN

Vi må ta stilling til om noen sekretærer skal sendes hjem.
Alle teamledere gir tilbakemelding til Frédéric vedr hvem som tar hjemmekontor, slik at dette
registreres korrekt.
Sett video med instruksjon om påkledning og avkledning smittevernutstyr. Krevende øvelse
som krever mye utstyr.
Sissel ser på mulighet for å skaffe masker og eventuelt hvite klær til døgnpersonell.
DØGN
Anne Kari går gjennom nåværende pasientliste. Hvem som er på vei ut. Hvem som er på vei
inn.
ALLE
Må avklare hvilken tilnærming vi skal ha til smitteregime.
Etablere opplegg for AH og DØGN?
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