Ekstremt vejrlig – snestorm,
oversvømmelser, hedebølge.
Opgave
Aalborg kommunes sundhedspersonale skal sikre, at borgerne får den nødvendige hjælp også
under ekstreme vejrforhold.
Ledelse
Den operative sundhedsstab (OSS) i Ældre- Handicapforvaltningen har ansvaret for at bedømme
situationen og iværksætte relevante tiltag.
Alarmering
Beredskab, leder eller medarbejder i Aalborg Kommune kontakter Beredskabscenterets
Kommunikation og Vagtcentral (KVC) eller Ældre- og Handicapforvaltningens Vagtcentral (ÆHV)
og orienterer om vejrsituationen.
ÆHV vurderer situationen med nærmeste leder (områdesygeplejersken/sygeplejechef) og
orientere opad i systemet til ældre og sundhedschef der vurderer situationen 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.
Casemix:
• Det er uforsvarligt at færdes udendørs på grund af ekstremt stormvejr, snevejr - der afvikles
kun livsnødvendige besøg ved borgere.
• Koordinering af nødvendig udbringning af mad - Myndighedsafdelingens ansvar.
• Ekstreme oversvømmelser i visse boligområder – sundhedsrisiko, eksempelvis forurenet
drikkevand.
• Hedebølge - dehydrering af ældre og sårbare borgere. Planlæg strategi for
væskebehandling.
Nyttige hjemmesider:
• Ældre- og Handicapforvaltningens arbejdsmiljøhåndbog, herunder
• Vinterberedskab
• Overtrækssko
• Infektionshygiejne

Actioncards
1.
2.
3.
4.
5.

Beredskabscentrets Kommunikation og Vagtcentral (KVC)
ÆHF’s Vagtcentral
Sygeplejechef i ÆHF’ s operative sundhedsstab
Medlemmer af ÆHF’ s operative sundhedsstab
Områdesygeplejersker/sygeplejersker/hjemmeplejeledere/institutionsledere/
sundhedsplejeledere

ACTIONCARD NR. 1
FOR EKSTREMT VEJRLIG
BEREDSKABSCENTER AALBORGS KOMMUNIKATIONS- OG VAGTCENTRAL (KVC)
Alarmering
1.
2.
3.
4.

Modtag besked om vejrsituationen fra vagthavende indsatsleder
Orienter Beredskabschef
Orienter ÆHV om situationen
Opret log

Aktivering
1.

Afvent tilbagemelding fra ÆHV om aktiveringsniveau

2.

Aktiver Sundhedsberedskabet

Til top

ACTIONCARD NR. 2
FOR EKSTREMT VEJRLIG
ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGENS VAGTCENTRAL (ÆHV)
1. Modtag besked fra
•

KVC

•

Personale, som er berørt

•

Borgere, som er berørt – enten per telefon eller Nødkald

2. Noter på ”Meldeskema for ekstreme hændelser ” (rød Beredskabsmappe)
3. Orienter områdesygeplejerske/chefsygeplejerske om situationen
4. Hvis situationen ikke kan håndteres i den normale drift kontaktes KVC mhp.
aktivering af sundhedsberedskab.
5. Åbn evt. tlf. 99317207 - også i dagtid på hverdage.
6. Tilkald evt. en kollega
7. Vær evt. behjælpelig med at orientere områdesygeplejersker i berørte områder i
dagtid / vagthavende sygeplejerske i vagttid.
8. Hold jer orienteret om vejrsituationen i tæt samarbejde med KVC
9. Modtag besked, hvis udkørsel indstilles – videregives til OSS
10. Vær behjælpelig med koordinering af livsnødvendige / livstruende besøg i
samarbejde med områder og KVC
11. Vær behjælpelig med at koordinere transport af medarbejdere ved vagtskifte i
samarbejde med KVC.
12. Modtag besked, når udkørsel genoptages – videregives til OSS og til områderne.
13. Informer og sørg for at berolige borgere, pårørende, personale, der kontakter
Vagtcentralen.

ACTIONCARD NR. 3
FOR EKSTREMT VEJRLIG

Til top

SYGEPLEJECHEF/OMRÅDESYGEPLEJERSKE I ÆHF’S OPERATIVE SUNDHEDSSTAB
(OSS)

1. Modtag oplysninger fra Ældre- og Handicapforvaltningens Vagtcentral (ÆHV)
2. Vurder situationen og beslut om sundhedsberedskabet skal aktiveres
3. Anmode ÆHV om at kontakte KVC med henblik på aktivering
4. Du skal være tilgængelig på telefon og bevæge dig til mødested for OSS

Til top

ACTIONCARD NR. 4
FOR EKSTREMT VEJRLIG
MEDLEMMER AF ÆHF’S OPERATIVE SUNDHEDSSTAB (OSS)
1. Vurder situationen ud fra de oplysninger, der er modtaget af ÆHV
Casemix:
•

Det er uforsvarligt at færdes udendørs på grund af ekstremt stormvejr, snevejr - der
afvikles kun livsnødvendige besøg ved borgere.

•

Koordinering af nødvendig udbringning af mad - Myndighedsafdelingens ansvar.

•

Ekstreme oversvømmelser i visse boligområder - sundhedsrisiko?

•

Hedebølge - dehydrering af ældre og sårbare borgere. Planlæg strategi for
væskebehandling.

2. Revurder aktiveringsniveau og indsats
3. Overvej om personale i andre forvaltninger kan blive berørt
4. Formidl kontakt til relevante ledere: Funktionschefer, områdesygeplejersker eller
vagthavende sygeplejersker, ledere af hjemmepleje – evt., institutionsledere og
ledere af sundhedsplejen. Brug evt. ÆHV som formidler.

Til top

ACTIONCARD NR. 5
FOR EKSTREMT VEJRLIG
FUNKTIONSCHEF/OMRÅDESYGEPLEJERSKE/ VAGTHAVENDE SYGEPLEJERSKE /
HJEMMEPLEJELEDERE / INSTITUTIONSLEDERE / LEDERE AF SUNDHEDSPLEJEN
1. Modtag besked fra OSS (ÆHV) vedrørende VEJRLIG.
2. I vagttid: Vagthavende sygeplejerske orienterer ledelsesrepræsentant. Vagthavende
i hjemmeplejegruppe orienterer ledelsesrepræsentant
3. Planlæg nødberedskab – der afvikles kun livsnødvendige besøg ved borgere
4. Vær kreative i forhold til samarbejde på tværs af fag og områder.
5. Hold tæt kontakt med ÆHV og aftal, hvem der gør hvad i forhold til de berørte
borgere.

Til top

