Praksisnytt

Drammen sykehus
Uke 13 2020

Elektronisk nyhetsbrev fra praksiskonsulentene
1. Dialogmeldinger ved behov for revurdering av prioritet.
2. Vestre Vikens Beredskapsinfo
3. Etablert transporttilbud ved mistenkt eller bekreftet smitte med av Covid-19.

Dialogmeldinger ved behov for revurdering av prioritet.
Pasienter som fastlegene mener må prioriteres opp, kan meldes med
dialogmelding.
Corona-pandemien krever at kapasiteten i sykehus omdisponeres som best
mulig.
Det igjen har medført at svært mye planlagt aktivitet er blitt avlyst/ utsatt. Det
vil da være en risiko for at sykehuset prioriterer ned enkelte pasienter som
raskt burde vært ivaretatt. Vi vil derfor be om at fastleger sender en
dialogmelding dersom det er pasienter som blir rammet av slike avlysninger
som pasientens fastlege likevel mener må prioriteres.
Start slike henvisninger med ANBEFALER REVURDERING AV PRIORITET:
Sykehuset vil vurdere slike henvisninger daglig.
Hvis det haster bør aktuell seksjon kontaktes direkte per telefon.

Corona-utvalget, Drammen sykehus

Vestre Vikens beredskapsside.
På siden https://vestreviken.no/beredskap ligger oppdatert
informasjon om smitteutbruddet av koronavirus / coronavirus i Vestre
Viken HF.

Siden oppdateres fortløpende. Her er noen aktuelle klipp:

Info til gravide og fødende

Skal du føde ved en av Vestre Vikens sykehus finner du info om dette i
relasjon til koronavirus her
Utsettelse av avtalte timer, operasjoner ol.

Vestre Viken har iverksatt tiltak for å forberede oss på økt tilstrømming av
pasienter. Fra mandag 16. mars 2020 startet vi derfor reduksjon i planlagt
aktivitet. Vi prioriterer øyeblikkelig hjelp og de sykeste pasientene. Det
betyr også at vi må utsette noen avtaler som kan vente. Alle pasienter kan
imidlertid være trygge på at operasjoner ikke blir utsatt uten at det er
foretatt en medisinskfaglig individuell vurdering av om det er forsvarlig å
vente og i tilfelle hvor lenge.
Dette er en svært lite ønskelig situasjon for de det gjelder, og vi beklager
ulempene det medfører for den enkelte pasient og deres pårørende.
Alle som blir berørt av utsettelser i Vestre Viken vil bli kontaktet av
sykehuset og får beskjed om hvordan de skal forholde seg videre. Ikke ring
oss, du blir kontaktet.
Adgangskontroll

For å begrense koronasmitten er det innført adgangskontroll alle steder i
Vestre Viken. I normal åpningstid medfører dette at enkelte innganger kan
være stengt, og de inngangene som er åpne vil ha kontroll. Utenfor normal
åpningstid vil normalt en inngang være tilgjengelig, og da med kontroll.
Dette gjøres fordi vi til enhver tid ønsker å ha kontroll over hvem som er i
byggene og dermed begrense risiko for koronasmitte.
Info om koronavirus på flere språk

På Folkehelseinstituttets nettsted finner du generell info om koronavirus på
flere språk
Info til media: (Sist oppdatert: 25. mars kl. 14:00)

Antall innlagte pasienter med Covid-19-smitte: 32





Innlagt på Bærum sykehus: 16
Innlagt på Drammen sykehus: 10
Innlagt på Ringerike sykehus: 4
Innlagt på Kongsberg sykehus: 2

Utskrevne koronapasienter siste døgn: 4





Bærum sykehus: 1
Drammen sykehus: 1
Ringerike sykehus: 2

Antall ansatte i Vestre Viken HF med påvist Covid-19-smitte: 24






Bærum sykehus: 5
Drammen sykehus: 5
Ringerike sykehus: 1
Psykisk helse og rus: 8
Øvrige ansatte: 5

Antall ansatte i karantene: 388

Det er etablert et transporttilbud i Vestre Viken for pasienter
som er mistenkt eller bekreftet smittet av koronavirus
Gjelder Drammen, Kongsberg og Ringerike sykehus inkl HSS samt
kommunene i Vestre Vikens dekningsområde, unntatt «gamle» Asker og
Bærum
Pasientreiser i Vestre Viken har pr 20. mars en minibuss som håndterer
transport av denne pasientgruppen.
Avhengig av etterspørsel, vil tilbudet kunne utvides.
Tilbudet gjelder alle dager mellom kl 07 og 20
Bestillingstelefon 32 86 13 52
Bestillingen skal IKKE legges inn i NISSY eller ringes inn via ordinær
landsdekkende telefon til pasientreiser. Er du i tvil, så ring og spør.
Før du bestiller transport så minner vi om følgende:
De som er smittet eller mistenkt smittet med koronavirus skal først og fremst
være hjemme i isolasjon eller karantene.
Dersom de må oppsøke helsehjelp ønsker vi at de organiserer transport med
privatbil på egen hånd.
Pasientreisekontorene dekker nå utgifter til bruk av egen bil ved reiser over
10 km, selv om det ikke er medisinsk behov for dette.(midlertidig ordning).
Dette fordi myndighetene anbefaler at man ikke skal bruke taxi eller offentlig
transport.
Sykehusene har innført gratis parkering rundt sykehusene av samme grunn,
foreløpig frem til 29. mars.
NB dette gjelder ikke ambulansetransport av pasienter som er sengeliggende
eller i behov for overvåking/behandling underveis.
Selv om disse pasienten er smittet eller mistenkt smittet av koronaviruset,
skal denne transporten bestilles vi AMK.
Drammen 20. mars 2020
Eirin Nyhus-Jenssen
Avdelingssjef Pasientreiser
Vestre Viken
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