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1.0 Introduksjon 
Denne Handlingsplanen skal beskrive hvor pasientene som kommer med mistenkt eller påvist COVID-

19 infeksjon skal behandles ved Sykehuset Namsos og hvordan vi skal isolere andre pasienter. Det er 

satt ned en ressursgruppe med medlemmer både fra kirurgisk og medisinsk klinikk som skal se på 

dette. 

Vi skiller generelt mellom 2 grupper pasienter:  

1. de med påvist eller mistenkt COVID-19 

2. de uten påvist eller mistenkt COVID-19. 

Begge disse gruppene kan deles inn i pasienter som kan ligge på sengepost og pasienter som har et 

behov for overvåkning/intensivbehandling. 

Grovt sett kan man si at pasienter med påvist COVID-19 som muligens har et behov for 

intensivbehandling skal vurderes av vakthavende lege (anestesilege) intensivavdelingen for å avklare 

om de kvalifiserer for intensivbehandling og derved legges der. 

For definisjon av mistenkt smitte se EQS-prosedyre 30501: 

http://eqshnt/cgi-bin/document.pl?pid=hnt&DocumentID=30501&UnitID=1315   

 

  

http://eqshnt/cgi-bin/document.pl?pid=hnt&DocumentID=30501&UnitID=1315
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2.0 Pasientgrupper 

2.1 Pasienter uten påvist/mistenkt COVID-19 uten behov for overvåkning: 
Disse pasientene legges på sine respektive sengeposter på flermannsrom.  

Så snart man må stenge ort-D3 for vanlige pasienter for å lage kohort-avdeling, vil ortopediske 

pasienter bli flyttet til H3. 

Pasienter med spesielle behov: 

Pasienter som av medisinsk årsak har et behov for isolering, må også isoleres. Dette gjelder spesielt 

pasienter med immunsvikt eller pasienter med for eksempel delir eller sår. Disse skal legges på isolat 

på H3. Det vil av hensyn til smittevern være vanskelig å legge disse pasientene på samme avdeling som 

COVID-19 pasienter. 

2.2 Pasienter uten påvist/mistenkt COVID-19 med behov for overvåkning/ 

intensivbehandling: 
Medisinsk overvåkning: 

Pasienter der det ikke er mistanke om COVID-19, men som har et behov for overvåkning skal legges på 

medisinsk overvåkningsavdeling uavhengig om det er et medisinsk eller kirurgisk behov. Det vil være 

lege ved moderavdelingen som har ansvar for visittgang der. Det er ansvarlig sykepleier på 

overvåkningen som må kontakte ansvarlig lege, dersom denne ikke kommer av seg selv. Ved behov for 

invasiv respiratorbehandling kontaktes ansvarlig anestesilege på **321, som da ut fra en 

totalvurdering avgjør om pasienten bør tas ned til intensivavdelingen eller om man oppretter en ikke-

COVID-19 intensiv på overvåkningsavdelingen. 

Intensivavdelingen: 

Dersom det ligger ikke-COVID-19 pasienter på  avdelingen når første COVID-19 pasient kommer dit, 

blir ikke-COVID-19 pasienter flyttet til recovery som da blir ikke-COVID-19 intensiv. Dersom det etter 

hvert er nødvendig benytte recovery for COVID-19 pasienter, vil ikke-COVID-19 pasienter bli flyttet til 

medisinsk overvåkning eller operasjonsstuer på F2.  

2.3 Pasienter med påvist/mistenkt COVID-19 som ikke har behov for intensivbehandling: 
Det finnes 6 enerom på medisinsk H4. Ved mer enn 6 pasienter, åpnes kohort-D3. 

Pasienter med påvist COVID-19, men uten overvåkningsbehov, skal lastes om utenfor akuttmottaket 

og transporteres av personell fra akuttmottaket direkte til isolat på H4. Når disse 6 isolatene er 

oppbrukt skal ort-D3 åpnes som kohortavdeling (etter avtale med leder klinikk for medisin/ nevro 

Randi S. Brandtzæg og leder klinikk for kirurgi Hallvard Græslie). 

2.4 Pasienter med påvist/mistenkt COVID-19 som har behov for overvåkning/ 

intensivbehandling: 
Disse pasienter kan i utgangspunktet komme fra overalt (prehospitalt, medisinsk overvåkning eller en 

sengepost), som i etterkant har fått påvist smitte. 

Ved enkelt overvåkningsbehov kan pasienten legges på 39 på MedH5c. Rom 42 på MedH5 kan også 

brukes, men har mindre overvåkningsmuligheter. Dette rommet er i utgangspunktet forbeholdt 

gynekologiske pasienter inntil annen beskjed kommer.  

Ellers skal disse behandles på intensivavdelingen. Når intensivkapasiteten er oppbrukt, skal 

intensivavdelingen for COVID-19 pasienter utvides med recovery. 
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3.0 Handlingsplaner 

3.1 Handlingsplan for kirurgiske sengeposter:  
 

Seksjonsleder  H3: Charlotte Myrvold 742 15 879 / 97503043 

  D3: Ann Kristin Lænd 742 15 457 / 99529591 

       Kreftpoliklinikk:  Heidi Kongsmo  742 15 415 / 99040299 

 

COVID-19-pasienter skal i utgangspunktet ikke på kirurgisk H3. Kreftpoliklinikken sine lokaler ligger i 

samme korridor som H3 og det tilstrebes derfor å unngå COVID-19 i disse lokalene. Kirurgiske COVID-

19 pasienter vil derfor kunne bli lagt på H4 eller kohort D3. Det kan dog forekomme at pasienter som 

er innlagt på kirurgisk sengepost får påvist COVID-19. I så fall gjelder: 

Melding av pasient: 

 Seksjonsleder/ass seksjonsleder/avdelingsansvarlig tilstrebes å varsles ved mistenkt pasient 

smittet med COVID-19.  

Avdelingenes areal: 

 Ved mistanke om smitte hos pasient lukkes alle dører til sengerom og oppholdsrom og lager, og 

branndør inn til avdeling. 

 Pasienten overflyttes til H4 og isoleres der. Det tas prøve 

http://eqshnt.helsemn.no/index.pl?pid=hnt&DocumentID=30501 

 Hold orden i avdelingen. 

Bemanning: 

 Arbeidsfordeling i arbeidsboka som vanlig, dette vil også være loggføring av personell som er/har 

vært inne på pasientrommet. Det føres logg over alle besøkende. 

 Avdelingsansvarlig på H3 og D3 fordeler pasienter og personell 

 Det er utarbeidet lister over personell som ikke skal arbeide med pasienter med mistenkt eller 

påvist COVID-19. Ingen studenter skal ha tilgang. 

 Innleie/forskyvning vurderes fortløpende av avdelingsansvarlig.  

 Tilstrebe at personell som er kjent på H3/D3 jobber med pasienter med mistenkt eller påvist 

COVID-19. Dersom man tar i bruk personell som frigjøres fra andre seksjoner som for eksempel 

IKS, skal de få nødvendig opplæring først. 

 Det lages egen plan for kohortavdeling D3. 

 2 kreftsykepleier på H3 og 2 sykepleier med cytostatikakurs må påregne å jobbe på kreftpoliklinikk 

hvis for lite personell der. 

 Lederstøtte sekretær kan bidra med innleie på H3 og kohortavdeling ut fra oppdaterte lister over 

personell fra alle aktuell sengeposter med/kir. 

 Ansatte må holde seg oppdaterte på aktuelle prosedyrer og informasjon på intranett 

 

 

 

http://eqshnt.helsemn.no/index.pl?pid=hnt&DocumentID=30501
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Ved nødvendig elektivt operasjonsprogram: 

 Alle elektive pasienter, inkl. dagkirurgiske pasienter vil møte på sengepost. 

 

Utstyr: 

 EKG apparat pakkes inn i gul pose og EKG overføres direkte inn i EPJ 

 BT apparat og SpO2 er rombundet. 
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3.2 Handlingsplan intensivavdelingen: 
 

Torunn Ingvaldsen 742 15 833 / 90142365 

Elin Molden Iversen 742 15 851 / 91551598 

 

Planen er laget for å skille vanlig pasienter og smittepasienter. Pga. pågående pandemi har intensiv 

utarbeidet alternative arealplaner og arbeidsmåter for å kunne ta imot et større antall smittepasienter 

som har behov for intensivbehandling. EQS retningslinje 30501 vil være gjeldende for nærmere 

beskrivelse av smitteregime. 

3.2.1 Håndtering av pasienter med påvist COVID-19 

Melding av pasient 

 Anestesilegene vurderer i hvert enkelt tilfelle om pasienten har behov for intensivbehandling.  

 Seksjonsleder/ass seksjonsleder tilstrebes å varsles ved mistenkt pasient smittet med SARS-CoV-
2. 

 Koordinator intensiv er sammen med vakthavende anestesilege ansvarlig for å iverksette tiltak. 
 
Første pasient med COVID-19 

 Isolat m/forgang og skyllerom - rom 10 

 Intensiv driftes som vanlig 

 Alle dører i avdelingen lukkes, inkl. glassdører og pasientrom 

 Branndør ved heis låses hele døgnet 

 Glassdør inn til intensiv merkes at personell fra andre avdelinger må ta kontakt med personalet 

for de beveger seg inn i avdelingen. 

Andre og tredje pasient med COVID-19 

 Legges på rom 9 ll og 9 l 

 Intensiv kohort-isoleres ved melding om 2. pasient 

 Korridor intensiv blir sluse, dvs. trenger ikke bruke smitteutstyr i korridor 

 Det skal tilstrebes at personell på smitte-rom ikke skal hente utstyr på lager og 

medikamentrom 

 Akutt-tralle flyttes til Oppvåkningen 

 Det er laget egne bokser for intubering av smittepasienter, står på lager inne på intensiv 

 Barne-tralle flyttes til Oppvåkningen 
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Fjerde og femte pasient med COVID-19 

 Legges på rom 8l og 8ll 

Flere enn 5 pasienter med COVID-19 

 Oppvåkningen åpnes for smittepasienter, tilgangen til fasiliteter på intensiv åpnes (kjøkken, 

lager, skyllerom ol.) 

 

 

 

PICIS og MTU 

 Racker til pumper kan flyttes og kobles til PICIS pc direkte med kabel.  

 Høsting av respirator gjøre med kobling til Moxaboks, likt som på intensiv. 

 Oxylog og Hamilton transportrespirator høster ikke og data må derfor registreres manuelt. 
 

Bemanning 

 Eget skjema for loggføring av personer som er/har vært inne på pasientrommet, dato og navn 

 Personell med respiratorkompetanse som skal oppfriske kunnskapen/opplæring 
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o Anestesisykepleiere 
o Intensivsykepleiere fra medisinsk overvåkning 
o Intensivsykepleiere fra akuttmottak 
o Studenter i intensivsykepleie 
o Intensivsykepleiere fra Nord Universitet 

 Gå til hånde sykepleiere 
o Operasjonssykepleiere 
o Sykepleiere fra sengepost 

 Renhold og assistentoppgaver: Assistenter fra operasjon 

 Tilstrebe at personell jobber enten med smittepasienter eller andre pasienter 
 

 

Ved fortsatt elektivt operasjonsprogram 

 Oppvåkningen brukes kun til nødvendig overvåking.  

 Mottak og hjemsendelse overlates til aktuelle sengeposter 
 

Renhold 

 Smitterom rengjøres av eget personell, engangsmopper 

 Renholdspersonell ansvarlig for rengjøring av korridorer og alle rom utenom pasientrom med 
smitte 

 
Lager for engangsutstyr og medikamenter 

 Intensiv har opprettet egen lager for oppvåkning (ventesone for dagkirurgi) for engangsutstyr ved 

smittekohort intensiv 

 Medikamentlager på oppvåkning er planlagt 

 

Avfallsbehandling  

 Dagens avfallsrom for operasjon og intensiv beholdes 

 Hyppigere fjerning av avfall 
 
3.2.2 Håndtering av Intensivpasienter uten påvist COVID-19: 
 

 Ved først pasient med COVID-19 driftes intensiv som vanlig,  

 Ved andre COVID-19 pasienten flyttes ordinære intensivpasienter/tung 

overvåking/postoperative pasienter til oppvåkningen med eget personell. Jfr 

bemanningsplan Intensiv Coronapasienter 

 Sengeplass 2/3 brukes først til respiratorpasienter (Hamilton transportrespirator, Oxylog 

fra akuttmottak eller anestesiapparat) og sengplass 6/7 til andre respiratorpasienter. 

 Intensiv driftes da som kohort-isolering og personell fra oppvåkningen skal ikke bruke 

fasiliteter i intensivLager for engangsutstyr og tøy er delt, deler av medikamentlagret. 

Reservelager av medikamenter flyttes til oppvåkningen ved melding om andre 

smittepasient med COVID-19 
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 Hvis oppvåkningen må tas i bruk til pasienter med COVID-19 må alle andre pasienter flyttes 

til medisinsk overvåking (intensivpasienter) og/eller F2. 
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3.3 Handlingsplan Operasjon- og Anestesiavdelingen 
 

Seksjonsledere:  Anestesi: Ellen Mikalsen 74215652 

   Operasjon: Tina Dahl 74215849 

 

Melding av akutt pasient: 

Om en pasient med mistenkt eller påvist COVID-19 smitte meldes til ø hjelp skal man bruke intern 

prosedyre for melding av ø-hjelp som før. Den som legger inn pasient i op-plan skal definere at det er 

smitte og gi beskjed om dette via telefon til koordinator operasjon og vakthavende anestesilege. 

Melding av akutt sectio: 

Varsler akutt sectio etter prosedyre. Har man opplysning om at den fødende har påvist eller det er 

mistenkt smitte gies telefon beskjed til koordinator operasjon og vakthavende anestesilege i tillegg 

til den interne varslingen. Transport av den gravide skal fra føden ned til operasjonsavdelingen gjøres 

etter retningslinjer for verneutstyr. 

Elektive pasienter: 

Her vil man måtte forholde seg det som bestemmes i klinikken 

Aktivitet: 

Bestemt på klinikk nivå at det skal planlegges 1 operasjonsstue med elektiv virksomhet- totalt for alle 

fagområder, i tillegg bemannes det for 1 operasjonsstue for kapasitet til ø-hjelp. 

Areal: 

Om pasient med mistenkt eller påvist smitte COVID-19 skal opereres skal man først tilstrebe å bruke 

areal F2. Operasjonsstue på F2 høyre side er klargjort for  pasient med påvist eller mistenkt COVID-19. 

Er det inngrep som på grunn av utstyr ikke kan taes på F2 på dagtid, vil dette påvirke planlagt aktivitet. 

Dette vil omfatte hoftebrudd. Ved frakting av urene instrumenter/utstyr må dette gjøres i tråd med 

hygieniske prinsipper. 

Akutt stue på stue 1. 

Utstyr: 

Vil være nødvendig med tett samarbeid med personell som bestiller utstyr fra hovedlager og varer fra 

firma. Verneutstyr og annet kritisk utstyr må følges opp daglig. Verneutstyr for bruk ved smitte skal 

meldes ukentlig inn til smittevernrådgiver. Vil kunne gi konsekvenser for aktivitet på avdelingen om 

man ikke har tilstrekkelig utstyr. 

Bemanning: 

 Arbeidsfordeling i arbeidsboka som vanlig  

 Innleie og forskyvning vurderes fortløpende av seksjonsledere 

 Ingen studenter, da fokuset bør være å begrense antall personer på jobb 

 Vurdere innsettelse av ekstra team på vakt, akuttberedskapen skal ivaretaes. 

 Bemanning ved aktivitetsendring må avklares etter bestemmelser som blir tatt i 

klinikken/samarbeid med HR 
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Viktige punkter ansatte skal holde seg oppdatert på: 

 Tilgjengelig informasjon på intranett, e post, prosedyre 

 Smitteutstyr, smittevogn som er tilgjengelig i avd. Ansatte har eget ansvar å gjøre seg kjent 

med denne. 

 Desinfeksjon og rengjøring av stuer og utstyr 

 Dråpe-/kontaktsmitte 

 Gjeldende prosedyrer innenfor smittevern, beredskapsplaner og kompetanseportal 

 Få nødvendig opplæring på andre enheter om man skal bistå 

 

Andre iverksatte tiltak: 

 Plakater og informasjon er hengt opp i avdeling 

 Det er plassert flere spritdispensere med tanke på kontaktsmitte 

 Satt igang tiltak for å desinfisere håndtak mellom hver pasient ved operasjonsavdelingen 

 Innført nye rengjøringsrutiner i avdelingen, hyppigere rengjøring av overflater 

 Følger det retningslinjer som til enhver tid er lagt på intranett. 

 Info på morgenmøter, fortsette med refleksjon omkring våre egne rutiner 

 Laget felles retningslinjer for bruk av verneutstyr, som vi har distribuert til våre ansatte og gjort 

synlig i avdelingen.se vedlegg  

 

Andre yrkesgrupper som er inn i operasjonsavdelingen plikter å overholde våre rutiner med tanke på 

smittevern, bekledning og prosedyrer omkring dette. Her har man et felles ansvar.  

En slik handlingsplan vil måtte endres fortløpende utfra smittesituasjon blant pasienter og ansatte. 
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3.4 Handlingsplan Akuttmottaket 
 

Seksjonsleder:  Odd Kåre Hestmo: 74215721 

Målet er at ingen pasienter skal møte i akuttmottaket uanmeldt. Fagsjefen har sendt ut brev til 

kommuneoverlegene og der bedt om at alle pasienter meldes for å kunne planlegge både plassering 

og vurdere smitterisiko. 

Pasienter til innleggelse med kjent eller mistenkt COVID-19 smitte: 

 Pasienten skal iføres kirurgisk munnbind i ambulansen. 

 Pasienten skal legges i seng i ambulanseinngangen og føres av akuttmottakspersonell eller 

portør rett på smitteisolat på H4, dersom plass, eller på D3 når den avdelingen er åpnet som 

kohort-avdeling. Personellet som flytter pasienten skal ha på seg kirurgisk munnbind og 

hansker. Pasienten skal ligge i senga under hele transporten. 

 Koordinator må melde pasienten til rett sengepost og til vakthavende lege ved 

moderavdelingen, dvs kirurgisk pasient meldes til kirurg, selv om pasienten flyttes til H4 eller 

D3. 

 Blåmappa med nødvendige papirer skal være levert sengepost. 

 Disse pasientene triageres på sengepost etter NEWS-retningslinje. 

 Pasienten tas imot på isolat. 

Pasienter til innleggelse uten kjent eller mistenkt COVID-19-smitte: 

 Triageres i akuttmottak og tas imot etter vanlige prosedyrer 

 Unngå crowding i akuttmottak. Pga transport av COVID-19 pasienter vil det ikke være 

anledning til korridorpasienter i akuttmottak. 

Pasienter til poliklinikk: 

 Det jobbes med å opprette triagetelt der disse pasientene skal triageres og tilses av lege. Bare 

pasientene som skal legges inn vil bli sendt videre inn til sykehuset. 

 Når legevakta flytter ut til egne lokaler vil legevaktslokaler kunne brukes som poliklinikkrom. 

Pasienter til teammottak: 

 AMK har et viktig ansvar med konferansekobling for alle pasienter der det kan være aktuelt 

med teammottak. Anestesilege og mellomvakt medisin/kirurgi skal avgjøre om det er 

nødvendig eller ikke. I tvilstilfeller skal vakthavende overlege medisin/kirurgi inn i konferansen. 

 Der det er bestemt teammottak gjelder følgende: 

o Traumeteam:   

 Skal foregår på A2. Hele teamet møter, men bare nødvendige personale skal 

inn på rommet 

o Mottaksteam: 

 Skal foregår på A1. Hele teamet møter, men bare nødvendige personale skal 

inn på rommet 

o Trombolyse: 

 Etter vanlige retningslinjer.  
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Hjelp til andre avdelinger: 

 Så lenge dette er mulig kan akuttmottaket hjelpe andre avdelinger for eksempel poliklinikk 

med å ta flere pasienter enn vanlig. Dette avtales til enhver tid mellom seksjonslederne. 

 Utdannede intensivsykepleiere i akuttmottaket må påregne å bli flyttet til intensiv når behovet 

der øker. 

 Akuttmottaket avgir en fast stab til AMK for å minimere smitte av AMK-ansatte. Disse ansatte 

må erstattes med for eksempel operasjonssykepleiere. 
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3.5 Handlingsplan Medisinsk og nevrologisk avdeling 

Alle ledere orienterer sine ansatte fortløpende samt at ansatte oppfordres til å holde seg oppdatert på 

hva som legges ut av informasjon på Innblikk.  
 

 Forebygge smittespredning:  

Ansatte pålegges å være lojale til anbefalinger gitt sentralt av HNT for å unngå smittespredning:    

http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/HNT/nyheter/Sider/Unng%C3%A5smittespredningBe

s%C3%B8kogh%C3%A5ndhilsing.aspx 

 

Ansatte pålegges å være lojale til anbefalinger gitt sentralt av HNT angående  deltagelse på kurs, 

kongresser, samlinger, private reiser og arrangementer for ansatte:  

http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/HNT/nyheter/Sider/HNTinnf%C3%B8rernyerestriksjo

ner.aspx 

 

- Ansatte frarådes å delta på arrangementer, samlinger og reiser også på fritiden. 

 

- Stenge branndører til arbeidsavsnitt medisinsk poliklinikk og sengepostene. Henge opp 

informasjonsplakater. 

 

-     Personalmangel ansees som en av de største utfordringene, og helsepersonell 

      har et ansvar for å unngå smitte, samt unngå karantene.  

 

 Smittevernutstyr: 

- Redusere forbruk av smittevernutstyr der det er forsvarlig slik at det ikke brukes mer enn 

strengt tatt nødvendig, lik tidligere føringer. 

- Ukentlig opptelling av lager på avdelingene med rapportering til smittevernrådgiver som 

oppdaterer oversikt fortløpende. 

- Smittevernrådgiver lager et felles beredskapslager med smittevernutstyr lokalisert til 

væskelager. 

 

 Enerom med mulighet for smitteisolering ved medisin og nevrologi:  

- H4 har to rom og H5/H5C har to rom med mulighet for smitteisolering 

- H4 har i tillegg 4 enerom med forgang, men uten dekontaminator 

- Rom 39 ved H5/H5C har mulighet for smitteisolering i tillegg mulighet for overvåking og 

behandling av akutt kritisk syk pasient. 

- Rom 42 på H5/H5C har mulighet for smitteisolering. Skal avgi rom til Gyn/føde ved behov. 

 

 Mistanke om eller bekreftet COVID-19:  

- Legges i første omgang på medH4 fordi det der er størst tilgang på enerom.  

- Har pasienten behov for overvåkning, legges pasienten på rom 39 på medH5/H5C. 

 

 

 

 Pasienter med mistenkt/bekreftet COVID-19 med påvirket respirasjon: 

http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/HNT/nyheter/Sider/Unng%C3%A5smittespredningBes%C3%B8kogh%C3%A5ndhilsing.aspx
http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/HNT/nyheter/Sider/Unng%C3%A5smittespredningBes%C3%B8kogh%C3%A5ndhilsing.aspx
http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/HNT/nyheter/Sider/HNTinnf%C3%B8rernyerestriksjoner.aspx
http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/HNT/nyheter/Sider/HNTinnf%C3%B8rernyerestriksjoner.aspx
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- skal legges primært til kirurgisk intensiv H2 (anestesilege forutsettes å være varslet av 

medisinsk vaktteam i denne situasjonen).   

 

 Ved stort isolasjonsbehov: 

- Stenge av seksjon/avdeling til kohortisolering. (D3?) 

- Avklares med samarbeidende klinikker på et senere tidspunkt. 

 

Pasienter i karantene etter reise, men uten luftveissymptomer som legges inn på grunn av annen akutt 

oppstått sykdom, plasseres etter fagområde.  

 

Tiltak for å forebygge at mange ansatte havner i karantene samtidig: 

Sykepleiere med særskildt kompetanse: Sykepleiere på dialysen og 9 intensivsykepleiere på OVA skal 

spesielt unngå å jobbe på andre enheter. Dette vil endres ved økt aktivitet og mange syke ansatte. 

Ressursfordeling: Unngå at personalet går mellom seksjonene så langt det er mulig i nåværende 

situasjon med lite pasienter og liten arbeidsmengde. Dette vil endres ved økt aktivitet og mange syke 

ansatte. 

Assistenter: Unngå at disse går mellom seksjonene ved å avklare på morgenen hvor det er mest behov. 

Endring av turnus:  

- Fortløpende vurdere å eventuelt fordele personalet i team slik at ikke mange blir borte 

samtidig. 

- NSF har åpnet for 16-timersvakter, kan bli aktuelt å endre turnus dersom situasjonen tilsier 

det 

- Sekretærer: har begynt å praktisere halve dager, med vaktbytte kl. 12.45. Den tiden de ikke er 

på jobb, er de i beredskap. 

- Det er nå en rolig periode med lav aktivitet. For å unngå at det er unødvendig mange tilstede 

på jobb, kan ansatte tilbys avspasering, eventuelt hjemmeberedskap.  

 

Poliklinikk på sengepost: Telefonkonsultasjon eller avbestilles.  

Poliklinikk: Vurder hvem som må kalles inn. 

Innleggelser, utskrivelser og elektiv virksomhet: 

Fortsetter arbeidet med å redusere beleggsprosent jamfør Omstilling 2020 

 

Videre oppfølging: Lederråd mandag – onsdag – fredag fra kl. 12 – 13 framover 

 

Klinikkleder Randi S. Brandtzæg 

Klinikk for medisin og rehabilitering 
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17.03.2020 

 

3.6 Handlingsplan Medisinsk overvåkning 
Medisinsk overvåkning ivaretar pasientene med overvåkningsbehov som ikke har påvist eller mistenkt 

COVID-19 smitte. 

Det tilstrebes at når intensivavdelingen stenges for andre pasienter enn COVID-19 må medisinsk 

overvåkning overta alle pasienter som har overvåkningsbehov.  

Anestesilegene vil være tilgjengelig for muligheten for felles vurdering av pasienter. 
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3.7 Handlingsplan Gyn/Føde 
 

Alle ledere orienterer sine ansatte fortløpende samt at ansatte oppfordres til å holde seg oppdatert på 

hva som legges ut av informasjon på Innblikk. 

Daglig oppdatering i morgenmøter og vaktskifter 
 

 Forebygge smittespredning:  

Ansatte pålegges å være lojale til anbefalinger gitt sentralt av HNT for å unngå smittespredning:    

http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/HNT/nyheter/Sider/Unng%C3%A5smittespredningBe

s%C3%B8kogh%C3%A5ndhilsing.aspx 

 

Ansatte pålegges å være lojale til anbefalinger gitt sentralt av HNT angående  deltagelse på kurs, 

kongresser, samlinger, private reiser og arrangementer for ansatte:  

http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/HNT/nyheter/Sider/HNTinnf%C3%B8rernyerestriksjo

ner.aspx 

 

- Ansatte frarådes å delta på arrangementer, samlinger og reiser også på fritiden. 

 

- Branndører er stengt. Informasjonsplakater er hengt opp. 

 

-     Personalmangel ansees som en av de største utfordringene, og helsepersonell 

      har et ansvar for å unngå smitte, samt unngå karantene.  

 

 Smittevernutstyr: 

- Redusere forbruk av smittevernutstyr der det er forsvarlig slik at det ikke brukes mer enn 

strengt tatt nødvendig.  

- Ukentlig opptelling av lager på avdelingene med rapportering til smittevernrådgiver som 

oppdaterer oversikt fortløpende. 

 

 Enerom med mulighet for smitteisolering ved gyn/ føde:  

- Gyn/ føde har ingen egentlige smitteisolat. 

- Fødestue 1 er omorganisert og må fungere «godt nok» som isolat for fødende. Eget bad og 

dekontaminator. Asfyxibord fra barnestuen er flyttet inn på fødestue. Oppmerket «sluse» 

foran dør med skjermbrett, «ren» og «uren» side. 

- Rom 42 på H5/H5C har mulighet for smitteisolering og står til vår disposisjon ved behov for 

flere enn et rom samtidig. 

 

 Besøksreduksjon 

- Kun far eller medmor får følge fødende under fødsel. Ingen besøkende. Far/ medmor får ikke 

komme og gå. 

 

Tiltak for å forebygge at mange ansatte havner i karantene samtidig: 

http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/HNT/nyheter/Sider/Unng%C3%A5smittespredningBes%C3%B8kogh%C3%A5ndhilsing.aspx
http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/HNT/nyheter/Sider/Unng%C3%A5smittespredningBes%C3%B8kogh%C3%A5ndhilsing.aspx
http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/HNT/nyheter/Sider/HNTinnf%C3%B8rernyerestriksjoner.aspx
http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/HNT/nyheter/Sider/HNTinnf%C3%B8rernyerestriksjoner.aspx
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Inndeling i team/ endring i turnus og vakter: Jordmødre og barnepleiere er inndelt i tre team. Arbeider 

intensivt i en uke hver, slik at de ikke møter hverandre. Leger inndelt i to team som arbeider i to uker 

hver. Et tredje team i reserve bestående av leger som under normale omstendigheter ikke går vakt. 

Ledere og ekspedisjonspersonalet unngår også fysiske treffpunkt for å unngå samtidig 

karantenepåbud. 

Innleggelser, utskrivelser og elektiv virksomhet: 

Lavaktivitet, med utsettelse av all virksomhet som kan vente på poliklinikk og elektiv kirurgi. 

Operasjonsdag på onsdager for planlagte inngrep som ikke kan vente. 

Møtevirksomhet: Alle eksterne møter med fysiskoppmøte er avlyst. Nødvendige møter avholdes via 

skype. 

Videre oppfølging: Klinikkledelsen avholder daglige statusmøter via skype. 
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Ledige rom utenfor somatikk ved Sykehuset Namsos: 
Psykoseenheten har skrevet ut pasienter og angir å ha ledig romkapasitet til 8 pasienter i sine lokaler. 

Dette er enerom med eget bad, men uten for eksempel uttak for surstoff. Det kan tenkes at disse 

rommene kan brukes til pasienter som er inneliggende bare for administrering av intravenøse 

legemidler (cellegift, antibiotika, blod, osv), men som ikke har et behov for O2 eller mer avansert 

medisinsk behandling.  


