Smitsomme sygdomme
Opgave
Sundhedspersonalet i Aalborg Kommune skal kunne aflaste og støtte regionens sygehuse i
situationer med et større udbrud af smitsom sygdom. Der kan være tale om alvorlig farlig smitsom
sygdom, om biologisk terrorisme, større udbrud af smitsom sygdom i et område, eller en naturlig
epidemi, f.eks. influenza.
De kritiske funktioner vil formentlig kun kortvarigt være under voldsomt pres, idet sygdommens
varighed hos det i øvrigt raske individ normalt er 3-7 dage, længere tid ved ældre svækkede
borgere. Dog vil den samlede belastning af sundhedsvæsenet være betragtelig, idet der også må
forventes et betydeligt frafald blandt sundhedspersonalet.
Personalet i det nære sundhedsvæsen skal i samarbejde med praktiserende læger iværksætte
hygiejniske foranstaltninger, forebygge og behandle infektioner / epidemiske sygdomme af
borgerne i eget hjem/plejehjem. Massevaccination kan komme på tale – se ”Indsats Hjælpemidler
og andre forebyggende foranstaltninger”.
Ledelse
Den operative sundhedsstab (OSS) for Ældre- Handicapforvaltningen har ansvaret for at
bedømme situationen og iværksætte relevante tiltag.
Alarmering
Sundhedsstyrelsen, herunder Embedslægerne, Regionens AMK eller leder i kommunen kontakter
Beredskabscenter Aalborgs Kommunikations- og Vagtcentral (KVC) eller ÆldreHandicapforvaltningen Vagtcentral (ÆHV)
Ved ekstern alarmering viderestiller KVC samtalen til ÆHV med henblik på en sundhedsfaglig
vurdering.
ÆHV kontakter nærmeste leder (områdesygeplejersken/sygeplejechef) og orientere opad i
systemet til ældre og sundhedschef der vurderer situationen ”trusselsbilledet” og herefter tager
stilling til aktiveringsniveau og behovet for eventuelle støttefunktioner i andre forvaltninger.
Aktivering
Ud fra drøftelsen med nærmeste leder kontakter ÆHV derefter KVC med henblik på aktivering af
sundhedsberedskab.
Nyttige hjemmesider med sundhedsfaglige instrukser
Sundhedsstyrelsen
www.sundhedsstyrelsen.dk
Statens Serum Institut
www.si.dk
Arbejdsmiljøhåndbogen i ÆHF
Ældre- og Handicapforvaltningens arbejdsmiljøhåndbog
Brug af værnemidler
Influenzainstruks og brug af værnemidler

Actioncards
1. Beredskabscentrets Kommunikation og Vagtcentral (KVC)
2. ÆHF’s Vagtcentral
3. Sygeplejechef i ÆHF’ s operative sundhedsstab
4. Områdesygeplejersker/sygeplejersker/hjemmeplejeledere/institutionsledere/
sundhedsplejeledere.

ACTIONCARD NR. 1
FOR SMITSOMME SYGDOMME

BEREDSKABSCENTER AALBORGS KOMMUNIKATIONS- OG VAGTCENTRAL (KVC)

Alarmering
1.
2.
3.
4.

Modtag opkald fra AMK, Sundhedsstyrelsen herunder Embedslæger
Samtalen viderestilles til ÆHV
Orienter Beredskabschef
Opret log

1.
2.

Afvent tilbagemelding fra ÆHV om aktiveringsniveau
Aktiver Sundhedsberedskabet

Aktivering

Til top

ACTIONCARD NR. 2
FOR SMITSOMME SYGDOMME

ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGENS VAGTCENTRAL (ÆHV)

1. Modtag opkald fra AMK, Sundhedsstyrelsen herunder Embedslæger eller leder i
kommunen
2. Udfyld ”Meldeskema for ekstreme hændelser”
 Noter hvilken form for smitte, der er tale om, eventuelle symptomer, forslag til
behandling /plejeindsats
 Spørg om smitterisiko og dermed nødvendig beskyttelse af personale
 Er der tale om ekstraordinær udskrivning fra sygehus – anvend actioncard for
denne indsats
3.

Kontakt områdesygeplejerske/sygeplejechef og videregive oplysninger
 Videregiv oplysninger angående ” trusselsbilledet”

Til top

ACTIONCARD NR. 3
FOR SMITSOMME SYGDOMME

MEDLEMMER AF OSS
1.
2.
3.
4.
5.

Modtag oplysninger angående trusselsbilledet
Vurder situationen
Revurder aktiveringsniveau
Vurder behov inddragelse af andre forvaltninger
Udarbejd i samråd med områdesygeplejersker/sygeplejechef og evt. ledere af
sundhedsplejen en strategi for sundhedsfaglig vejledning af det berørte personale.

Til top

ACTIONCARD NR. 4
FOR SMITSOMME SYGDOMME

FUNKTIONSCHEFER/ OMRÅDESYGEPLEJERSKER / HJEMMEPLEJELEDERE /
INSTITUTIONSLEDERE / LEDERE AF SUNDHEDSPLEJEN

1. Udarbejd på anmodning af eller i samarbejde med OSS en strategi for
sundhedsfaglig vejledning af det berørte personale.
2. Søg oplysninger om smittemåder og smitteveje på følgende hjemmesider:
Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sundhedsstyrelsen.dk
Statens Serum Institut på: www.si.dk
Aalborg Kommunes arbejdsmiljøhåndbog:
http://klik.aalborg.dk/Medarbejderportal/Information/Personale/Arbejdsmiljoe/Arbejdsmiljoeh
aandbog/Arbejsmiljeohaandbogen.htm

3. Skal personalet anvende beskyttelsesudstyr i forbindelse med pleje
4. Udpeg derefter uddannet personale til at udføre pleje ved de berørte borgere.

Til top

