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

18.03.2020

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
Linda Skaar, teamleder gruppepoliklinikk
Sissel Nedkvitne, rådgiver
Bjørn Dugstad, økonomisjef

Fråfall:

Sigrid Kjos Denver, teamleder rehabpoliklinikk

Referent:

Frédéric Larsen

Sak
Oppsummert
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Brev fastlegene
Kriterier døgn Korona-post Bjørgvin
Møte Helse Bergen per Skype
Tilbud fra VS: Smittevernutstyr + opplæring
Forespørsel fra VS: Krisehjelp/støtte til ansatte
Testing
Pandemiplan/Smittevernregime AH + DØGN
VPN/Hjemmekontor
Møteplan
Telefon
Fraværsregistrering

Brev fastlegene
Div Psykisk Helse har utformet et brev vi kan sende til fastlegene. Gitt tilbakemelding på
dette. Ser ok ut.
Kriterier døgn Korona-post Bjørgvin

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bekreftet smitte
Psykisk lidelse som krever behandling i institusjon
Hjemmeisolasjon ikke gjennomførbart på innleggelsestidspunkt
Ikke alvorlig medisinsk tilstand
Samtykkekompetanse i forhold til innleggelse
Ikke pågående rus siste 3 døgn
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7. Avklart behandlingsplan fra lokalt DPS
8. Oppdatert medisinering
9. Vurdert at pasient vil tåle isolasjon på rom
Møte Helse Bergen per Skype
Avventende stemning. Ikke de store sakene. Se eget referat.
Tilbud fra Voss Sjukehus: Smittevernutstyr + opplæring
Solveig Stue har vært i kontakt med oss. Sissel følger opp denne henvendelsen.
Ser ut til at vi kan kjøpe smittevernutstyr fra sjukeshuet og få opplæring til dette.
Pekt ut 5 spesialister som kan få opplæring mtp AH. Andrea J, Andrea K, Arne K, Runa,
Anders.
Gjennomgang av miljøpersonal på døgn med Randi + Anne Kari + Frédéric for å avklare
bemanning fremover, samt se på hvem som trenger opplæring.
Forespørsel fra Voss Sjukehus om krisehjelp til ansatte
Sissel følger opp denne med Solveig, avklare omfang og situasjoner de står i, for å vurdere
kompetansebehov og rutine for gjennomføring
Testing
Sissel sjekker opp med Solveig Stue om de har egne rutiner på sjukehuset. Lekvebakken gir
ulike svar til ansatte. Virker tilfeldig.
Pandemiplan/Smittevernregime
Det er utarbeidet utkast til smittevernregime for AH og innleggelse DØGN. Dette legges inn i
pandemiplan i dag og publiseres, slik at det ligger ute en oppdatert versjon.
VPN/Hjemmekontor
Foreligger egne lister. Henriette hjelper med oppdatering. Mange som ønsker PC. Mange
som ikke har VPN-tilgang og mangler kort. Frédéric følger opp med Henriette. Dersom behov
og gjennomførbart med flere PC, må Frédéric og Bjørn ta runde på dette.
Møteplan
Blir ikke møte i morgen (torsdag) 08:15. Neste møte fredag morgen 08:!5.
Frédéric deltar på møtet med Helse Bergen hjemmefra, 08:30, gir tilbakemelding til
beredskapsgruppen om utfall her.
Telefon
Dersom døgnpost tømmes, må det lages eget opplegg for telefoni. Vaktlege kan besvare
denne på kveld/natt/helg. Obs! innhold i telefonsvarer.
Fraværsregistrering
Krevende å registrere fravær. Det foreligger 4 koder. Behov for gjennomgang. Hvem har
hjemmekontor grunnet forebygging av smitte, hvem har hjemmekontor som følge av egne
symptomer, hvem er i hjemmekarantene pga reise etc. Differensieres med tanke på
økonomiske konsekvenser i ettertid.
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