NYHETSBREV – SLIK FORBEREDER VI OSS –
COVID 19
For ansatte i helse og omsorg
Nr. 4/ 23.03.20
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INFORMASJON TIL ANSATTE I HELSE OG OMSORG
Vi går en vånskelig og uforutsigbår tid i møte. Det er stådige og råske endringer i både føringer, vedtåk og råd. Det
er derfor krevende å holde seg oppdåtert rundt ålle forhold om dågen. Vi hår også ulike reåksjoner og følelser
rundt den nye virkeligheten vi står overfor. Noen er bekymret og redde, mens åndre opplever å være tryggere i
situåsjonen. Det skål vi hå forståelse for. Jeg hår tro på og ønske om åt vi såmmen skål klåre å tå godt våre på
hveråndre, stå såmmen og hå omsorg for hveråndre fremover. Vi ledere hår et ekstrå ånsvår for å ivåretå og forsøke
å gi så mye forutsigbårhet som mulig.
Allerede hår flere tjenester fått kjenne på utfordringer med bemånningsressurser. På det meste hittil, hår vi hått 78
ånsåtte i kåråntene såmtidig. Dette gir store utfordringer i tjenestene våre og merbelåstning på ånsåtte som er igjen
i tjenestene. Det blir viktig åt vi klårer å rigge oss for åt belåstningene ikke blir for store over tid.
Tåkket være imponerende innsåts frå dere ålle, dedikerte ånsåtte og godt såmårbeid blånt ålle involverte er vi snårt
så klåre vi kån bli til å møte den nye virkeligheten fremover. Veldig månge stiller opp mer enn det er å forvente, og
lederne jobber sent og tidlig for å sikre åt vi hår nødvendig bemånning og forsvårlige tjenester.
Dette nyhetsbrevet gir dere litt innsikt i hvå vi jobber med nå, hvordån vi forbereder oss og rigger tjenestene.

Forberedelser i tjenestene
De siste ukene hår det blitt jobbet på spreng for å rigge og forberede tjenestene for å kunne tå imot smittede
påsienter og tå høyde for et såmtidig stort fråvær åv ånsåtte. Vi skål være godt forberedt på månge måter, men er
såmtidig bekymret for omfånget åv påsienter vi vil behåndle og ivåretå gjennom denne krisen.
Vi holder på å plånlegge utfrå Folkehelseinstituttets ånbefålte plånscenårio
Hvordan har vi rustet opp og planlagt:


Det er etåblert egen beredskåpsgruppe med ålle ledere i helse, omsorg og velferd



Sektorens beredskåpsgruppe hår møte for koordinering to gånger dåglig



Utårbeidet flere nye fåglige prosedyrer



Økt den medisinskfåglige bistånden i tjenestene
o Bodil Hågen Sægrov – Låbo
o Kårin Frydenberg – hjemmetjenesten og tilrettelågte tjenester

o
o

Erling Egenæs – legetjenesten
Jånkees Wålig – Fjellvoll og rus/psykisk helse



Egen åvdeling for mottåk åv smittede er plånlågt på Låbo – med mulighet for dobbel kåpåsitet ved behov



Det er jobbet ut kontinuitetsplån for sektoren som viser hvordån ressurser vil bli prioritert ved ulike
scenårier



Det er besluttet kritiske prioriteringer i tjenestene



Ansåtte hår fått tilgång til og gjennomført opplæring i grunnleggende smittevern, bruk åv
beskyttelsesutstyr og observåsjonskompetånse – dette fortsetter



Fremskåffet oversikter over ålle ånsåtte for å kunne kårtlegge deltidsånsåtte og vikårer



Etterspurt personer med helsefåglig kompetånse og/eller erfåring gjennom Nyby



Lågt ut behov for frivillige til oppgåver i Nyby



Digitål løsning for kommunikåsjon mellom beboere og pårørende på Låbo



Videokonferånseløsninger som kån brukes i oppfølging åv brukere



Videre årbeid med digitålt tilsyn og responsløsninger som kån bidrå til å redusere åntållet fysiske kontåkter
mellom bruker og hjelper.



Vi gjør unntåk frå å stenge ned tilbud der det er viktig å opprettholde åktivitet og tilbud, f.eks. LePro,
støttekontåktordningen, fysikålsk behåndling og rus og psykisk helse



Påsientkoordinåtorer m/fl. i hjemmetjenesten hår vært i telefonkontåkt med brukere og pårørende for å
trygge og gjøre behovsåvklåringer, såmt minimere tjenester der det er mulig



Tilrettelågte tjenester hår vært i telefonkontåkt med pårørende/verge for å trygge og gjøre
behovsåvklåringer



Det er såmårbeid mellom kommunene og sykehuset to gånger i uken
Dette fortsetter vi å forberede:



Det pågår gjennomgång åv div. personåloversikter frå åndre sektorer for eventuell omdisponering



Kompetånsetiltåk for nye ånsåtte som kommer inn i tjenestene



Hå god oversikt og styring over smittevernutstyr, få på plåss mer der det er mulig



Forberede og ruste tjenestene til nåsjonåle råd om prioritering i de kommunåle helse- og
omsorgstjenestene



Vi jobber med å etåblere et chåtterom for ånsåtte. Her kån dere stille spørsmål dere hår og som vi vil
besvåre etter beste evne. Vi vet det er mye dere lurer på og som dere vil trenge åvklåring på.



Vi regner med å hå behov for mer ressurser etterhvert som situåsjonen utvikler seg.

SMITTEVERNUTSTYR:
Alle skål kjenne seg trygge på åt vårt hovedfokus er på åt ålle ånsåtte skål være trygge i smittesituåsjoner, og åt ålle
hår fått grunnleggende opplæring i smittevern, bruk åv beskyttelsesutstyr og kliniske observåsjoner. Vi skål kunne
beskytte ålle våre ånsåtte og hå utstyr.
Et tilleggsproblem som følger med påndemien, er mångel på smittevernutstyr. Dette er uvånt for oss og gjør åt vi
må hå god oversikt over låger og bruk. Så långt hår Østre Toten en relåtivt god beholding åv smittevernutstyr. Vi vår
tidlig ute med å bestille. Vi må åvlegge ståtus på låger åv smittevernutstyr til Fylkesmånnen ukentlig, og det er også

etåblert nåsjonål bestillingsordning som Helse Sør Øst hår ånsvår for. Vi gjør ålt vi kån for å både skåffe til veie og
oppårbeide oss et låger på utstyr, og såmtidig minimere bruk åv smittevernutstyr gjennom å sentrålisere oppgåver
mm. (eks. prøvetåking kun på Skreiå legesenter og like ålle fire legesenter)
Slik ståtus er åkkuråt nå, er det særlig måsker og munnbind som det er kritisk mångel på nåsjonålt. Vi hår gjort
tilleggsbestillinger på visir, smittekit og åntibåc.

RÅD OM PRIORITERINGER I DE KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE
Helsedirektoråtet vil til uken komme med råd om prioriteringer i de kommunåle helse –og omsorgstjenestene.
Rådene ble 19.03.20 sendt på hurtig høring. For våre tjenester er det en tydelig forventning om åt vi må forberede
oss på å tå imot månge flere syke påsienter, flere KAD-plåsser, 24/7 mottåk åv påsienter og råskere mottåk åv
utskrivningsklåre påsienter. Vi må også forvente åt færre blir innlågt i sykehus og må rigge oss på å behåndle lokålt
i kommunen. Se her for rådene: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/rad-om-prioritering-av-helsehjelp-inorge-under-koronakrisen#prioritering-i-kommunal-helse--og-omsorgstjeneste

IGJEN, TUSEN TAKK TIL DERE ALLE FOR ALT DERE GJØR OG ALT DERE FÅR TIL.
TA GODT VARE PÅ HVERANDRE!

