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Plan for økt behandlingskapasitet som følge av Covid-19
Vedlegg: Koronaberedskap ved SiV HF - opptrappingsplan
Hensikten med saken:
Det vises til foretaksmøtets vedtak 26. mars 2020 der SiV, i likhet med de andre HF-ene,
blir bedt om å legge konkrete planer for å møte Covid-19-utfordringene i hht. Folkehelseinstituttets analyser datert 24. mars. Planen skal oversendes HSØ senest 14.04.20. Alle
HF-ene gikk umiddelbart i gang med planarbeidet.
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til etterretning.

Tønsberg, 14. april 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Faktagrunnlag:
I telefonmøte mellom HSØ-ledelsen og AD-ene ved helseforetakene onsdag 8. april om
ettermiddagen, ble det konkludert med at styrene i HF-ene skulle forelegges opptrappingsplanene før oversendelse til HSØ. Samme kveld mottok HF-ene mal for leveransen.
Ettersom det allerede var igangsatt et betydelig arbeid med mange involverte før malen
kom til SiV, legges selve planen/plandokumentet fram for styret. I et eget oversendelsesbrev til HSØ som sendes etter styrebehandling av saken, besvares punktene i HSØs mal.
Disse punktene er helt samsvar med planen som forelegges styret.
Administrerende direktør foreslår at styret i møtet 14. april tar planen til etterretning, ettersom det ikke er tid til grundig styrebehandling av saken. Etter styrebehandlingen vil
styresekretariatet oversende denne styresaken og opptrappingsplanen til HSØ.
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Kapittel 1 Innledning og oppdragsforståelse
Dette dokumentet viser hvordan Sykehuset i Vestfold skal oppnå tilstrekkelig kapasitet til å håndtere
covid-19 pandemien.
Dokumentet tar utgangspunkt i protokoll fra foretaksmøtet den 26. mars. Helseforetaket ble her gitt
følgende oppdrag:






legge konkrete planer for å møte en situasjon med behov som angitt i Folkehelseinstituttets
risiko-, prognose- og responsanalyse datert 24. mars, inkludert det maksimale behovet som
er angitt.
klargjøre hva som må til for å realisere en økning av intensivkapasiteten ut over det som er
meldt inn, hvor stor denne kan være, hvor lenge den kan opprettholdes og når en slik økning
eventuelt kan være på plass. Dette omfatter blant annet personalressurser, medisinsk utstyr
og lokaler.
vurdere om ressurser som i dag finnes utenfor den offentlige spesialisthelsetjenesten kan
benyttes for å øke kapasiteten.

Det ble presisert at helseforetakene skulle gi en foreløpig rapportering på status og mulige tiltak 1.
april 2020. Endelig rapportering skulle leveres innen 14. april 2020. Dette dokumentet er en utdyping
og presisering av det dokumentet som ble sendt HSØ den 1. april.
Utgangspunktet for oppdraget er Folkehelseinstituttets fjerde risiko-, prognose- og responsanalyse
24. mars 2020 i forbindelse med virusutbruddet.
For SiV forutsettes det at helseforetaket skal planlegge ut fra følgende forutsetninger:




205 covid-19 pasienter, hvorav 56 intensivpasienter
3 intensivpasienter utover covid-19 pasientene
Nedtak av all elektiv aktivitet og en reduksjon av øyeblikkelig hjelp aktivitet med 20 %

I foretaksprotokollen presiseres det at helseforetakene må legge konkrete planer for å møte en
situasjon med behov som angitt i ovennevnte analyse fra Folkehelseinstituttet, og altså med
utgangspunkt i det maksimale behovet som er angitt.
Planen skal gjøre rede for når kapasitetsøkningen kan være på plass, og over hvor lang periode den
kan opprettholdes. Fokus skal særlig være på følgende forhold/elementer:





Personalressurser (både kapasitet og kompetanse), inkludert opplæring
Medisinsk utstyr, inkludert forbruksmateriell
Lokaler, inkludert gass, vannuttak, strømtilførsel og annet

SiV har lagt opp til en prosess hvor foretaket trinnvis bygger opp kapasitet til å dekke det behovet
som framgår av prognosen. Dokumentet viser trinnene i denne opptrappingen, og hva de utløser av
behov for areal, personell/kompetanse og utstyr. Dokumentet viser også hvordan foretaket gradvis
må endre arbeidsformer for å håndtere kapasitetsutfordringene på de ulike trinnene.
Trinnene i opptrappingen er vist særskilt for henholdsvis akuttsenteret, ordinære senger og
intensivkapasiteten. De naturlige trinnene i opptrappingen vil variere mellom disse områdene, og det
vil også være ulike antall trinn for de ulike områdene.
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Kapittel 2 Oppsummering
Med dette dokumentet oppsummerer SiV hvordan sykehusets arbeid med å håndtere
koronapandemien – slik det framgår av foretaksmøtet den 26. mars – vil bli lagt opp.
Dokumentet beskriver opptrappingen på henholdsvis intensiv, ordinære sengeposter og i
akuttsenteret hver for seg. Dette er gjort fordi trinnene i opptrappingen er ulike på de tre områdene.
Samtidig er det viktig å presisere at sammenhengene mellom de tre områdene er grundig
gjennomgått i planarbeidet. Denne beskrivelsen er gjort i kapitlene 4 – 7. I kapittel 10 beskrives
hvordan sykehuset har planlagt å mobilisere våre rehabiliteringsressurser inn mot Covid-19
pasienter. Dette anser vi for å være en viktig del av et helhetlig tilbud.
Gitt de forutsetninger og premisser som foreligger fra foretaksmøtet om stans i elektiv virksomhet og
20 % reduksjon av øyeblikkelig hjelp, planlegger SiV for følgende kapasitet når pandemien er på sitt
høyeste:





Intensiv plasser covid-19
Intensiv plasser rene
Ordinære senger covid-19
Ordinære senger rene

56
3
149
174

Ved ordinær drift har sykehuset:
 Intensivplasser
5
(4 intensivplasser i helg/høytid)
 Ordinære senger
246
(dette er uten tekniske senger, føde/barsel og barn, og uten rehabilitering)
Planarbeidet har hatt fokus på tre innsatsfaktorer, slik det også ble presisert i foretaksmøtet:
•
•
•

Personellressurser (både kapasitet og kompetanse), inkludert opplæring
Medisinsk utstyr, inkludert forbruksmateriell
Lokaler, inkludert gass, vannuttak, strømtilførsel og annet

Av disse er det liten tvil om at det vil være mest krevende å få på plass de nødvendige
personalressursene når pandemien er på det høyeste nivået. Det gjelder både antall og kompetanse.
Men også deler av MTU, O2-forsyning og nødvendige ombygginger vil representere en utfordring
hvis eskaleringen skjer før dette er på plass.
Selv om sykehuset tar i bruk kohort-prinsippet for covid-19 smittede pasienter, vil det være svært
bemanningskrevende å drifte 205 senger (ordinære og intensiv samlet) for covid-19 pasienter.
Klinikkene har utarbeidet planer for omdisponering av personell og endrede bemanningsplaner og
arbeidsprosesser. Det er etablert gode rutiner for opplæring både gjennom eLæring, SIM-trening,
kurs og bedside undervisning. Dette dekker opp for noe av det økte behovet for personell, men det
er fortsatt ikke tilstrekkelig til å dekke behovet på toppen av opptrappingsplanen.
Estimatet fra sengepostene er et økt bemanningsbehov på 160 årsverk, hvorav ca. 50 % kan dekkes
av helsefagarbeidere/studenter/assistenter. Klinikken estimerer at de kan dekke 40-50 årsverk ved
intern omdisponering av personell. De resterende 100-120 gjenstår da for HR å finne en løsning på
via ressursbank og bemanningsenheten.
For intensiv, som øker fra 5 senger i en vanlig driftssituasjon til 56 intensivplasser på toppen av
opptrappingsplanen, estimeres det at de etter omdisponering av eget personell i kirurgisk klinikk og
3
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iverksetting av nye vaktplaner vil ha behov for tilførsel av ca. 50 årsverk fra HR bemanning og
ressursbank.
Også i akuttsenteret vil det på toppen av pandemien kunne bli behov for et større antall sykepleiere
enn sykehuset har tilgjengelig per nå.
Søkermassen til stillingene som er lyst ut for ekstra Koronaberedskap var på nesten 500 personer
med ulik helsefaglig utdanning. Det er potensiale for å dekke det meste av behovet ved å rekruttere
inn de beste av disse.
Etter hvert som opptrappingen skjer, vil det også kreves økt bemanning fra Servicedivisjonen med
flere renholdere og portører. Servicedivisjonen kan et godt stykke på vei skaffe personell i tråd med
behovet og sørger for opplæring av disse. Men noe ressurser – særlig innen renhold – må skaffes via
HR eller ved eksternt kjøp. God dialog og kommunikasjon er da essensielt for å få til smidig og
effektiv drift.
Når det gjelder legeressursene ved sykehuset, er de i betydelig grad omstilt for å kunne håndtere
pandemien, og nye vaktplaner er etablert. For nærmere omtale av dette vises til Kapittel 4, Kapittel
5 og Kapittel 6.
Når det gjelder utstyr og MTU, vises det til Feil! Fant ikke referansekilden.. Her framgår det at det er
bestilt en rekke ulike typer utstyr som sykehuset er helt avhengig av å få innen gitte frister.
Etter en grundig prosess, har sykehuset konkludert med at det vil være mulig å håndtere den økte
kapasitetsutfordrningen innenfor rammene av de arealer og den infrastruktur som brukes av de
somatiske avdelingene i Tønsberg. Dette vil være driftsmessig effektivt, det vil gi den beste
pasientlogistikken og den beste pasientsikkerheten.
Samtidig har sykehuset vurdert hvordan SiV i gitte situasjoner kan bruke sykehusets lokasjoner i
Larvik (Larvik sykehus) og i Stavern (Kysthospitalet/KFMR), og ikke minst den ressursen som de
ansatte ved disse lokasjonene representerer. Dette er nærmere beskrevet i kapitlene 4-6 og Kapittel
10.
Det er ikke private døgninstitusjoner utenfor offentlig spesialisthelsetjeneste i Vestfold. SiV har god
kontakt med private avtalespesialister som avlaster øyeblikkelig hjelp innen flere fagområder.
Jo flere trinn opptrappingen går i, og jo raskere, desto mer krevende vil det bli over tid å
opprettholde stabil drift på et kvalitativt høyt nivå. Undervegs i opptrappingen, og ikke minst når det
kommer til en «Worst-case» situasjon, må det forventes slitasje hos sykehusets medarbeidere. På
intensiv og på smitteposter vil medarbeiderne måtte gå i smittevernutstyr i lang tid, vaktene blir
lange og arbeidspresset vil bli betydelig. Påkjenningen vil bli stor, - ikke minst psykisk. Det må også
forventes at ansatte, likt resten av samfunnet, også vil bli smittet. Erfaringer fra Italia tilsier at 2025% av de ansatte er fraværende når pandemien er på topp, enten som følge av at de selv er smittet
eller de er i karantene. Risikoen for økt fravær i en kritisk fase er delvis tatt høyde for i planleggingen,
men dette må grundigere gjennomgås i detaljplanleggingen.
Å tidfeste hvor lenge SiV kan opprettholde full drift i en «worst-case» situasjon, er nærmest umulig å
si. Men i en slik situasjon er alle villige til å strekke seg langt.
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Kapittel 3 Kapasitetsbehov
FHI anbefaler at helseforetakene legger seg nærmere de øvre anslagene for kapasitetsbehov. Dette
gir følgende utfordringsbilde for SiV når covid-19 pandemien er på sitt høyeste:
Kapasitet ordinære senger

Kapasitet intensiv

I oppdraget fra HSØ ligger det som en forutsetning for frigjøring av kapasitet til Covid-19 pasienter at
sykehuset kan frigjøre 132 senger ved å stanse all elektiv aktivitet og redusere øyeblikkelig hjelp med
20 %.
Som det framgår av tabellene ovenfor, vil det være et avvik i sengekapasitet på 72 senger mellom
dagens drift og forventet behov for sengekapasitet når toppnivået for Covid-19 epidemien setter inn.
Dette er det tatt høyde for i den sengepostkapasitet som er beskrevet i Kapittel 5.
Gitt forutsetningene og premissene ovenfor, planlegger SiV for følgende samlede kapasitet når
pandemien er på sitt høyeste:





Intensiv plasser covid-19
Intensiv plasser rene
Ordinære senger covid-19
Ordinære senger rene

56
3
149
174

Hvordan opptrappingen er tenkt fra dagens situasjon til denne kapasiteten, framgår av Kapittel 4 og
Kapittel 5.
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Kapittel 4 Plan for opptrapping – Intensiv
HSØ har bestilt opptrapping fra 4/5 intensiv/respiratorplasser til:
56 Covid-19 intensiv/respiratorplasser, 3 rene intensiv plasser/respiratorplasser samt at det må
ivaretas 6 postoperative plasser (til ø-hjelp kirurgi).

Areal
Det er funnet løsning for inntil 56 intensiv/respiratorplasser med covid- 19 i eksisterende intensiv
(4H), i postoperativ 4H, dagkirurgi 4H og i 3 etasje (dagens dagkirurgi med pre –og postoperative
arealer samt operasjonsstuer). Arealene som er valgt, egner seg relativt godt for kohort isolering.
Dagens intensiv benyttes som avklaringsenhet ved mistenkt og ikke bekreftet smitte.
Det planlegges med 10 kohorter/team med ca. 5-7 pasienter per kohort. Dette krever noen
bygningsmessige tilpasninger og enkelte tekniske tilpasninger (Se illustrasjoner under. For detaljert
informasjon, se vedlegg 1)

Figur 1 Intensivplasser i etasje E4 med angivelse av kohort

Figur 2 Intensivplasser i etasje E3 med angivelse av kohort

På et tidspunkt (overgang til 5 kohort) må «ren intensiv» med 3 intensiv/respiratorplasser flytte til 5.
etasje sammen med nåværende Medisinsk overvåkning (MOV). Ved 42 covid -19 pasienter må
dagens postoperative enhet flytte til andre arealer. Det er det plan for.
6
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Bildet under viser hvordan sykehuset har tenkt opptrappingen av kohorter.

Figur 3 Kohort opptrapping. Intensiv.

Organisering
Som vist over er det planlagt for 10 kohorter, med en teamorganisering bestående av anestesilege,
kirurg/annen spesialist, intensivsykepleier, anestesisykepleier, operasjonssykepleier og en sykepleier
«bedside». Det er laget plan for vaktlag m.h.t. intensiv/anestesileger fra 3-4-5 sjikt avhengig av hvor i
opptrappingen sykehuset er. Et av sjiktene er hele tiden forbeholdt pasienter uten covid-19. I tillegg
baseres legebemanningen på opplæring av andre legespesialister; i all hovedsak kirurger fra kirurgisk
klinikk.
Det er etablert visitt fra infeksjonsmedisiner på dagtid som må trappes opp, samt tilsynsressurser av
kardiologer og lungeleger. Det er tilknyttet fysioterapeuter og behovet her trappes opp i tråd med
antall pasienter.

Tidlig rehabilitering
Det er vesentlig å ha mer oppmerksomhet på rehabilitering av pasienter med Covid -19. Noen av
pasientene har et langt og krevende intensivopphold, og får følgetilstander som preger dem for livet
hvis det ikke blir fanget opp. Det kan være nedsatte kognitive funksjoner, redusert lungekapasitet,
nevrologiske symptomer, synsutfall, psykiske problemstillinger samt at det er en konsekvens av å
ligge sedert i respirator at man mister en stor del av muskelmassen.Det er derfor vesentlig at de
pasientene som har behov for det, blir fulgt opp i hele forløpet og fanget opp med tanke på videre
rehabilitering, både tidlig i forløpet og ved utskivning.Det er etablert et samarbeid med
Kysthospitalet (Klinikk Fysiklsk medisin og rehabilitering) for å se på både det å styrke
fysioterapiressursene inn mot intensiv i tillegg til legekompetanse på rehabilitering. Det ses også på
hvordan man kan fortsette rehabilitering i Covid-19 sengepost (fremdeles smittet pasient) og ut mot
KFMR når pasienten er smittefri. For mer utførlig beskrivelse av dette vises til Kapittel 10.

Ledelse
Det etableres en ansvarlig overlege og en ansvarlig intensivsykepleier for hver etasje (henholdsvis 6
og 4 kohort). Det er definert hvordan ledelsen av teamet skal skje, og hvilke arbeidsoppgaver de
forskjellige medlemmene av teamene skal ha.
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Opptrappingsplan
Det planlegges en opptrapping i flere trinn. Pr. i dag har er det areal og utstyrsmessig tatt i bruk
kohort 1-4 med plass til inntil 20 pasienter. Neste opptrapping nå er kohort 5-6 (11 pasienter),
deretter kohort 7-8 (11 pasienter). Ved mer enn 42 covid-19 må aktivitet (ø hjelp delayed surgery) i
Larvik flyttes til Tønsberg, for å omstille ytterligere personell. På dette tidspunkt vil det være
problematisk å gjennomføre/opprettholde kreftkirurgi.

Personellbehov.
Sykepleiebemanning
Driften pr 06.04. tilsier at sykehuset klarer å bemanne inntil 20 intensiv/respiratorplasser. Ved
Operasjon 4H og Operasjon i Larvik er det lagt nye bemanningsplaner-/arbeidsplaner basert på
dagens aktivitet, hvor en stor andel elektiv virksomhet er redusert. Overtallige styres inn mot Intensiv
etter bestilling, det er satt ned en egen koordinerende gruppe for bemanning som ivaretar dette på
lengre og kortere sikt. Belegg ved Intensiv varierer og det vektlegges å fordele personell på en
hensiktsmessig måte.
Ved Operasjon 3H er alt personell omdisponert og fordelt til henholdsvis: sengeposter, Intensiv og
Operasjon 4 og HR-ressursbank. Ved Sterilsentralen er ansatte fristilt til Intensiv for å bidra til
spesialrengjøring av rom og utstyr. Intensiv har 73 personer tilgjengelig i egen seksjon.
Det har de siste 14 dagene vært gitt kompetanseheving til anestesisykepleiere og
operasjonssykepleiere som nå har begynt å tiltre intensivområdet. Dette arbeidet kontinueres.
Elektiv kirurgi er tatt ned, bortsett fra kreftkirurgi og noe karkirurgi, samt annet som kan medføre
større prognosetap. Dette frigjør personell også på sengepostene. Der er nye vaktplaner etablert
med arbeid annen hver helg; noe som frigjør vanlige sykepleiere. Tilsvarende er gjort i poliklinikkene.
Beregnet behov per vakt i opptrapping:
Kohort
1-4 (20)

Intensivsykepleier
6 pr vakt (0,3)

Spesialsykepleier
8 pr vakt (0,4)

Sykepleier
/annet
12 pr vakt (0,6)

Totalt pr
vakt
26

5-6 (31)

15 pr vakt (0,5)

13 pr vakt (0,4)

11 pr vakt (0,35)

39

7-8 (42)

15 pr vakt(0,4)

13 pr vakt (0,3)

25 pr vakt (0,6)

53

9-10 (56)

15 pr vakt (0,3)

13 pr vakt (0,2)

45 pr vakt (0,8)

73

Figur 4 Opptrappingsbehov sykepleie. Intensiv.

*For hele tabellen er det tatt som forutsetning 1,3 personell pr pasient totalt.
Det er ikke tatt med «rent» personell som går til hånde på utsiden.

Fra team/kohort 1-4: Tredelt turnus (35,5 timers turnus)

•
•

11 int. spl pr vakt etter å ha lagt inn 25% sykefravær (d.v.s 14 i utg.pkt)
5 intensivsykepleiere og 2 operasjon/anestesi er tatt ut til ren int./p.o.
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Fra team/kohort 5: Todelt turnus (48 timers turnus)

•
•
•
•

18 int. spl pr vakt etter å ha lagt inn 25% sykefravær (d.v.s 24 i utg.pkt)
3 intensivsykepleiere og 2 operasjon/anestesi er tatt ut til ren int./p.o.
Forutsatt at samtlige jobber 12,5 timers vakter med 48 timers uke -> 4 vakter pr uke.
Lagt inn 25% sykefravær på alt tilgjengelig personell

Ved videre opptrapping må det planlegges med 12-timers vakter for å sikre tilstrekkelig
kompetanse/ressurser. Gjennom fristillelse av personell fra HR og omdisponering av ressurser fra
ulike spesialseksjoner internt i Kirurgisk klinikk, vil det kunne tilføres Intensiv ca. 120 personer i ulik
stillingsstørrelse. Intensiv har 73 personer tilgjengelig i egen seksjon.
Ved økning til «worst case»- og drift av kun 2 ø. hjelp team og stengt Larvik, omdisponeres ytterligere
Ca. 115 personer (kohort 8-10). Det arbeides med ytterligere omstilling internt, samt at HR sentralt
har etablert ressursbank og bemanningspool.
I arbeidet til nå er det lagt en forutsetning om at det legges opp til en tung vaktbelastning/lange
vakter. Dersom det er mulig å rekruttere ytterligere personell, vil det være naturlig å vurdere
endringer i vaktbelastningen.

Legebemanning
Legebemanningen baserer seg på dagens intensiv- og anestesilegebemanning som øker
vaktbelastningen ved å gå fra 2-3-4-5 sjikt med 6 delt vakt på topp (56 covid-19) med arbeidsuker på
over 50t/uke i plan. Da vil sykehuset ikke kunne gjennomføre annet enn øyeblikkelig hjelp kirurgi. Det
læres opp ca. 20 kirurger/andre spesialister som får e-læring, undervisning, simuleringstrening og
hospitering. Disse vil bidra inn i dagarbeid og i vaktlag. Det er laget en opptrappingsplan for dette
knyttet til utvidelse pr. kohort. Vaktplanen for kirurgene er foreløpig foreslått som 3. hver helg og ca.
43 timers arbeidsuke (Kohort 9-10)

Annet personell/støtte/service
Ved opptrapping vil det være behov for økt renhold, styrket sterilsentral, portør,
forsyning og medisinsk teknisk service. Dette omtales i Kapittel 7.

Kvalitet og pasientsikkerhet
Det arbeides grundig med å legge til rette for å ivareta best mulig kvalitet i alle
opptrappingstrinn, men det er innlysende at nok hender ikke kompenserer for manglende
kompetanse. Når antall intensivsykepleiere og intensiv/anestesileger pr.
intensiv/respiratorpasient blir så «utvannet» som vil bli tilfelle på de øverste trinnene i
opptrappingen, er det vanskelig å sikre god kvalitet. Når sykehuset ikke kan gjennomføre
kreftkirurgi, utfordres også forsvarligheten. Utover i oppskaleringen vil kombinasjonen
med lavere kompetanse, ukjent utstyr og ikke minst nødløsninger på utstyr (respiratorer,
infusjonspumper, dialyse) samt eventuell behov for improvisasjon pga manglende
forbruksvarer, gi utfordringer.
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Kapittel 5 Plan for opptrapping – sengepost
Beskrivelse av 6 steg i opptrappingsbehov av senger og personell, samt endring i
arbeidsformer
En opptrapping av sengekapasitet på sengeposter til 149 senger for covid-19 pasienter og 174 senger
til ikke smittede pasienter med til sammen 323 senger, planlegges i 6 steg. Flyttekabalen for
sengepostene og nye arealer som tas i bruk illustreres i tabellen under.

Figur 5 Flyttekabal sengeposter pr. opptrappingstrinn

Bruk av arealer til smitte og ikke- smitte kan illustreres for hvert steg som i oppsettet under der
covid-19 pasienter er merket med gult og poster for ikke smittede merket med grønt. Her vises de 7
etasjene i sengefløyene og hvordan antallet gule (smitteposter) øker i de enkelte stegene. Bygg C har
bedre ventilasjon og er best egnet for smittepasienter.

Figur 6 Illustrasjon over hvilke arealer som er planlagt tatt i bruk for hhv. smitte/ikke -smitte for hvert opptrappingstrinn.
Smitte=gult. Ikke-smitte = grønn

Steg 1 og 2 er iverksatt og vises i tabellene under der poster for covid-19 pasienter er merket med
gult og poster for ikke smittede er merket med grønt. Det er under hvert steg beskrevet behov for
økt bemanning og endringer i arbeidsformer.
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Steg 1 – 7C blir smittepost
7C er etablert som smittepost for avklarte og uavklarte pasienter. Det er tatt i bruk 18 senger, mens
det er kapasitet til 23 senger. Dette er en infeksjon/smittepost. Ved omgjøring av posten til å ta imot
covid-19 pasienter, ble kapasitet til 5 senger for hematologiske pasienter flyttet sammen med
onkologiske pasienter. Denne driften ble flyttet fra 7A til 2B, for å fristille ytterligere arealer til senere
steg. Poliklinisk aktivitet på 2B er avviklet eller flyttet. Dette steget har ikke behov før økt bemanning.
Infeksjon har fagansvaret for 7C. Det er reduksjon av poliklinikk på de fleste fagområder og
legeressurs er omdisponert til Akuttsenteret.

Steg 2 – 6C blir smittepost
6C etableres som sengepost for uavklarte smittepasienter fra flere fagområder og pasienter herfra
fordeles til andre poster når prøvesvar foreligger. 7C får ansvar for pasienter med påvist smitte, samt
uavklarte pasienter med behov for respirasjonsstøtte. Ortopedi, ØNH og Øye er flyttet fra 6C til 7A.
Posten øker kapasitet basert på behov og kan ta inntil 27 pasienter. Stedlig seksjonsleder for 6C
ansettes. Samtidig har Kirurgi redusert sin elektive virksomhet, og antall senger på 2A, 3A og 7A er
redusert. Kirurgi har omdisponert sin bemanning fra fristilte senger til økt intensivkapasitet og
ressursbank, mens Medisin har i dette steget økt sin bemanning med 30 årsverk. Det er brukt en
pleiefaktor på 1,5 som tar høyde for økt arbeidsbelastning knyttet til smitte. Infeksjon har fagansvar
for 7C og 6C. Seksjonen styrkes med leger fra andre indremedisinske fag og nye arbeidsplaner og
vaktlag etableres. Eget vaktlag for smittemottak og for smitteposter 6C og 7C. Poliklinisk
indremedisinsk virksomhet er redusert til ca. 60 %.
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Steg 3 – 3C blir smittepost
I dette steget er det tatt i bruk full kapasitet på 7C og 6C og 3C blir smittepost. Nevrologiske pasienter
flytter inn på 5A sammen med Lunge og etablerer slagenhet på 5C. Hjerte reduserer fra 5BC til 5B
grunnet mindre belegg. Lunge reduseres til 2/3 av sengene grunnet mindre belegg og en stor andel
pasienter i smitteforløp. Geriatri flytter til 1B og samlokaliseres med barn-ung, og det er også mulig å
øke med andre indremedisinske pasienter der, da barn tar 1A ytterligere i bruk. Seksjonsleder for 3C
fortsetter som stedlig seksjonsleder for smittepost 3C. Det er behov for å øke bemanningen med 40,5
årsverk på dette steget, da det er tatt høyde for bemanningen til 10 senger på 1B. Infeksjon har
fagansvar for 7C, 6C og 3C. Det etableres en ny midlertidig fagseksjon med seksjonsoverlege for 3C.
Det overføres legeressurser fra andre indremedisinske fagområder. Nevrologene følger pasienter til
5C og 5A. Geriatriseksjon følger pasienter til 1B. Poliklinisk indremedisinsk virksomhet er redusert til
ca. 40 %.

Steg 4 – 7B blir smittepost
7B tas i bruk og blir smittepost. Utvidelsen påvirker ikke øvrige poster. Det er behov for å øke
bemanningen ytterligere med 22,5 årsverk, da det er beregnet noe høyt på 6C som kan
omdisponeres hit. Det må ansettes stedlig seksjonsleder for 7B. Infeksjon overtar fagansvar også for
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denne posten og tilføres legeressurser fra andre indremedisinske fagområder. Samme fagansvarlige
overlege som for 3C. Poliklinisk indremedisinsk virksomhet er redusert til ca. 20 %.

Steg 5 – 2C blir smittepost
2C blir smittepost, gastromedisinske pasienter flytter sammen med kirurgiske gastropasienter på 2A,
Nyre flytter til 5B sammen med Hjerte og Hormon går til generelle poster. Dette steget forutsetter
redusert aktivitet i gastrokirurgi og gastromedisin som følge av reduksjon av planlagt virksomhet.
Seksjonsleder for 2A fortsetter som leder for 2A, seksjonsleder for 2C forsetter som leder for 2C.
Bemanningen øker med 16,5 årsverk da Kirurgi allerede har omdisponert noe av sitt personell på 2A
til annen aktivitet eller til ressurspoolen. Infeksjon overtar fagansvar også for denne posten og
tilføres legeressurser fra andre indremedisinske fagområder inkl. SSO samt primærvaktskift
nevrologi. Det etableres en midlertidig fagseksjon med seksjonsoverlege for 2C Det etableres
ytterligere et vaktlag for smittposter. Tilnærmet all poliklinisk virksomhet avvikles.

Steg 6 – 7A blir smittepost
Siste steg opp til full kapasitet er å bruke 7A som smittepost og at Kirurgisk klinikk flytter Ortopedi
ved å øke antall senger på 3A og 3B. Dette steget forutsetter ytterligere reduksjon av planlagt
virksomhet og fortetting av flere fagområder på sengepostene. Seksjonsleder for ortopedi på 7A
fortsetter som stedlig leder for smittepost 7A. Det er økt bemanningsbehov på 42 årsverk ved å ta i
13
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bruk 7A som smittepost, da flytting av Kirurgi fra 7A til 3A og 3B tilsvarer likt antall senger for Kirurgi.
Infeksjon overtar fagansvar også for denne posten og tilføres legeressurser fra andre
indremedisinske fagområder inkl. SSO samt primærvaktskift nevrologi.

Opptrappingsbehov for bemanning sykepleie
I de ulike stegene ovenfor for opptrapping av sengeposter for covid-19 pasienter er det beskrevet økt
bemanningsbehov for sykepleie. Dette er oppsummert i tabellen under.

Figur 7 Bemanningsplan sykepleie. Årsverk.

Siden sykehuset nå er på steg 2, så er bemanningsbehovet på steg 2 løst ved omdisponering fra
andre sengeposter og poliklinikk og ressurser fra Bemanningsenheten.
Det er ansatte som øker sin stillingsprosent og går fra å jobbe hver tredje til annenhver helg. Og det
er fortsatt noe potensial for å omdisponere interne ressurser fra poliklinikk til sengepost. Men det vil
også være behov for å dekke sykefravær i denne opptrappingsplanen. Så konklusjonen er at det står
igjen ca. 110 årsverk som ikke er dekket opp. Det er gjort en kartlegging i Medisinsk
sykepleieavdeling at det er 128 ansatte på sengepostene som kan øke sine stillinger opptil 100 % og
at dette tilsvarer 32,7 årsverk.
Det står igjen å avklare hvor mye av økningen som dekkes av interne omdisponeringer fra andre
klinikker og hva som forventes at skal leveres fra HR i nyrekruttering. Økt bemanningsbehov fordeler
seg med 50/50 fordeling mellom sykepleiere og annet helsepersonell. Det er laget prosedyre for
fordeling av oppgaver mellom kjent og ukjent personell og hva som må prioriteres først ved høyt
belegg. Dette kommer til anvendelse i denne situasjonen.

Opptrappingsbehov for støttepersonell
Det er allerede meldt inn behov for økt portørtjeneste da det er flyttinger mellom poster med
uavklarte pasienter, til andre poster når pasientene er avklart. Dette behovet kan avta på høyere nivå
på stigen, da det blir færre flyttinger. Det vil bli økt behov for renhold når antall senger utvides. For
nærmere omtale av dette vises til Kapittel 7.
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Kapittel 6 Plan for opptrapping Akuttsenteret
Planen for Akuttsenteret tar hensyn til økt tilstrømming av pasienter med mistenkt eller kjent
luftveissmitte, og endringer i pasientflyt for å redusere faren for smitte mellom pasienter og fra
pasient til helsepersonell.

Bakgrunn/normalsituasjon
Akuttsenteret ved SiV ivaretar de fleste somatiske ø-hjelpsforløp inkludert døgnkontinuerlig
skadepoliklinikk og utenom ordinær arbeidstid også gynekologi og ØNH. Fødende kvinner og ikkekritisk syke barn går direkte til egne mottak. Planlagte dagkirurgiske inngrep og andre
dagbehandlinger samt overføringer fra andre sykehus (i hovedsak OUS) tas heller ikke imot i
Akuttsenteret, men går direkte til avdeling.
I gjennomsnitt kommer 90 pasienter til Akuttsenteret hver dag, fordelt på følgende
hovedkategorier/forløp:
•
Behandlet ferdig på skadepoliklinikk ca. 30
•
Videre innleggelse i sengepost ca. 45, hvorav ca. ¾ i medisinske fag og ca. ¼ i
kirurgiske fag
•
Avklart og ferdigbehandlet poliklinisk og/eller i observasjonspost i Akuttsenteret uten
påfølgende innleggelse i sengepost ca. 15
Dette er gjennomsnittstall og det er stor variasjon fra dag til dag. Vanligvis mottas flere pasienter på
hverdager enn i helg. Fordelingen gjennom døgnet er som ved andre akuttmottak med høyest
pågang fra ca. kl. 11 og frem mot kl. 22.
Akuttsenteret har 29 pasientplasser, opprinnelig fordelt på 16 mottaksplasser, hvorav 3 akuttplasser
og 13 plasser i flersengsareal til avklaring, men med glidende overgang og fleksibelt bruk. Senteret er
organisert som en egen driftsenhet med 71 årsverk i en sykepleieseksjon og 14 årsverk i en
kontorseksjon. På legesiden har senteret 1 fast stilling for overlege, videre er LIS1 i Medisinsk klinikk
organisert i Akuttsenteret. For øvrig dekkes legetjenesten gjennom vaktordninger i de ulike
fagområdene.

Trinn 1: Etablering av eget mottak for pasienter med mistenkt smitte
Fra begynnelsen av mars ble det etablert egne rutiner for mottak og undersøkelse av pasienter hvor
koronasmitte ikke kunne utelukkes. I samarbeid med Smittevernenheten ble det foretatt
gjennomgang av rutiner, bruk av verneutstyr og prøvetaking. Fast overlegebemanning i
Akuttsenteret ble økt fra en til tre ved at to overleger ble omdisponert fra andre fagområder.
Øvrig bemanning er i hovedprinsipp uendret, men det er tilført ekstra sykepleierbemanning på flere
vakter som ledd i kompetansehevning og innføring av nye rutiner. Vaktordninger for leger er som
tidligere.
I trinn 1 har det skjedd en økning i antall pasienter som tas imot i smittemottak. Dette skyldes ikke et
stort antall pasienter med påvist covid-infeksjon, men en følge av et stadig økende antall pasienter
hvor smitte ikke kan utelukkes, både som konsekvens av økt forekomst i befolkningen og som følge
av utvidete kriterier for hvilke pasienter som bør inkluderes (eks. forvirringstilstand hos eldre, eller
akutte magesmerter). Endringer i anbefaleringer har medført at barn og ungdom med
luftveisinfeksjon eller uavklart infeksjonstilstand også tas imot i Akuttsenterets smittemottak.
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Trinn 2: Utvidet smittemottak og nye arbeidsplaner/vaktlinjer for leger
Innføres i perioden 1.-10. april og gjelder videre fremover. Denne fasen legger til grunn tilstrømming
av pasienter som i antall ikke avviker vesentlig fra normalsituasjonen. Mottak av pasienter med
påvist/mistenkt smitte medfører økt ressursbruk i areal og tid. Prosedyrer må legges opp slik at
smittevern ivaretas både overfor ansatte og mellom pasienter.
Tilgjengelig areal ble fra medio mars etablert ved et eget undersøkelsesrom med inngang direkte fra
ambulansegarasjen for mottak av pasienter med påvist/høy smittemistanke. I tilknytning til dette
rommet ble det satt opp to telt for triage og avklaring.
Fra 9. april etableres en permanent utvidelse med nybygg i garasjen som skal sikre kohortmottak av
pasienter med bekreftet/høy smittemistanke, uavklart/lav smittemistanke og ingen smittemistanke.
Det er etablert 4 undersøkelsesrom med undertrykksventilasjon som gir økt kapasitet til
undersøkelse på enerom og som samtidig bedrer personalets sikkerhet ved evt. aerosoldannende
behandlingsprosedyrer. Videre blir det et felles rom med plass til 6-8 pasienter som venterom og
triagering. Eksisterende Akuttrom benyttes for alle pasientkategorier ved kritisk sykdom.

Figur 8 Oversikt over akuttmottaket m.h.t. lokalisering av hhv. Covid 19.pasieneter, ikke smittede og uavklarte pasienter.

Ansvaret for mottak av pasienter med påvist/mistenkt smitte har uavhengig av fagtilhørighet blitt
lagt til indremedisinske vaktlag for å ivareta smittevern og effektiv pasientflyt gjennom
smittemottaket. Dette har medført omlegging og styrking av tilstedeværende legeressurser i
Akuttsenteret, mens øvrige vaktlag/spesialiteter, herunder kirurgisk LIS og ortopeder, har bistått
behandlere i smittemottaket med å avklare pasientene som innlegges med andre problemstillinger.
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Fra 1. april er arbeidsplaner endret og vaktlinjer innenfor indremedisin styrket og utviklet, etter
drøftinger med Dnlf, slik at det nå er en tilnærmet dobling av erfarne leger til stede i Akuttsenteret.
Dette har skjedd gjennom intern omdisponering ved at planlagt poliklinisk aktivitet er redusert i
fagseksjonene. Det er ikke ansatte flere leger.
Følgende vaktordninger gjelder i Akuttsenteret fra 1. april:
•
Et vaktlag for mottak av ordinære pasienter med overlege tilstede 9-21, LIS2/3 tilstede
hele døgnet samt LIS1.
•
Et vaktlag for smittemottak med overlege tilstede 9-21, LIS2/3 tilstede hele døgnet (delt
funksjon med Kirurgisk klinikk) samt LIS1.
•
Overlege i tilstedeværende nattevakt kl. 21-08 for å dekke både mottak og sengeposter.
•
I tillegg til leger i vakt har 3-4 overleger sitt dagarbeid i Akuttsenteret.
For sykepleietjenesten og kontortjenesten er det foretatt mindre endringer og tilpasninger i
bemanning og arbeidsoppgaver. Dette ivaretas av egne ansatte gjennom merarbeid og økt bruk av
allerede etablerte tilkallingsvikarer i deltidsstillinger.
På dette trinnet mottas pasienter uten smittemistanke i Akuttsenteret, primært i Korridor A. Obsposten avlaster mottak og undersøkelse av pasienter, men har fortsatt kapasitet som bufferpost for
øvrige sengeposter for pasienter hvor det er hensiktsmessig. Skadepoliklinikk drives som tidligere,
men venterom er flyttet.
Ambulansetransport av inneliggende pasienter ut av sykehuset flyttes fra ambulansegarasjen til det
midlertidige varemottaket (HUB’en).

Trinn 3: Økt tilstrømming av pasienter
Denne situasjonen medfører økt tilstrømming av pasienter hvorav mange vil ha kjent Covid-sykdom
eller sterk mistanke om dette. I en slik situasjon vil også øvrige deler av sykehusdriften, som
sengeposter og intensiv, ha økt pasientbelastning og være under press. Det må antas at
beredskapsnivået heves til rødt.
I denne fasen vil det være behov for å ta i bruk større deler av Akuttsenteret til mottak av pasienter
med kjent eller uavklart smittetilstand. I første omgang benyttes korridor B, ved behov for ytterligere
utvidelse også korridor A.
Pasienter uten smittemistanke vil i en slik fase utgjøre et klart mindretall, og det planlegges mottak
og undersøkelse av disse pasientene i arealene til Obs-posten. Det vil medføre at sykehuset mister
bufferkapasitet her. Det må vurderes om det er aktuelt å etablere midlertidige avklaringssenter i
andre arealer. Dette må detaljplanlegges. Behovet for langvarig opphold for avklaring og observasjon
av pasienter med andre tilstander enn covid antas imidlertid å være redusert også ut fra
samfunnsmessige forhold (færre ønsker å oppsøke sykehus i en slik situasjon). Videre vil styrket
legekompetanse i Akuttsenteret ha gunstige effekter med hensyn til tidlig vurdering, diagnose og
avklaring.
I trinn 3 vil det meste av planlagt poliklinisk aktivitet være avviklet, og det er planer for
omdisponering av legers arbeid til smitteposter og Akuttmottak. Det etableres ytterligere et vaktlag
for leger i mottak gjennom samarbeid mellom indremedisin og nevrologi.
Sykepleietjenesten vil også ha behov for flere ressurser, og behov som overstiger trinn 2. Det startes
et rekrutteringsarbeid medio påske hvor personer med ulik utdanning/yrkesbakgrunn kan være
aktuelle: sykepleiere/-studenter, leger med midlertidig lisens/-studenter og
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ambulansemedarbeidere. Akuttsenteret har et stort antall søkere på stillinger som sommervikar som
sammen med sykehusets felles utlysning for vikarer vil være rekrutteringsgrunnlag.
På dette trinnet vil det være hensiktsmessig at Skadepoliklinikken flyttes ut av Akuttsenteret. Det har
vært vurdert å gjøre dette i begynnelsen av april, men det er ikke funnet hensiktsmessig på trinn 2
gitt daværende forutsetninger. I et forhøyet beredskapsnivå på trinn 3 vil annen virksomhet være
betydelig redusert og også arealforutsetningene vil være endret. Samtidig vil sykehuset ved dette
kunne sikre at tilstrømningen av akuttpasienter reduseres med 20% slik som forutsatt.
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Kapittel 7 Håndtering av økt personellbehov
Omdisponering av SiVs fast ansatte:
Ved å omdisponere personell (primært spesialsykepleiere, leger og sykepleier) fra seksjoner hvor
aktiviteten er redusert til seksjoner med økt aktivitet - intensiv, akuttmottak og Covid 19sengeposter, sikres viktig bidrag til tilfredsstillende bemanning.
Spesielt for koronapandemien er det opprettet en intern «Ressursbank korona» hvor formålet er å
ha oversikt over ansatte som kan omdisponeres. Videre sørges det for å kartlegge og få en oversikt
over personellbehov i klinikkene og styrke enheter ved å omdisponere ansatte ved behov.
Kartleggingen gjelder alle seksjoner og yrkesgrupper i sykehuset. Det er HR som administrerer
ressursbanken

Sykehusets egen bemanningsenhet
Bemanningsenheten drifter 32 fast ansatte sykepleiere og 3 helsefagarbeidere som fungerer som
interne vikarer målrettet til avdelinger for sykepleie. Disse benyttes nå kun mot Covid 19sengeposter.
Bemanningsenheten har også avtale med ca. 250 timelønnede vikarer (sykepleiestudenter,
medisinerstudenter, sykepleiere og helsefagarbeidere) som leies inn etter behov. Mange av disse er
nå under opplæring for å kunne fungere i forbindelse med en opptrapping av pandemien.
Ved innledningen til koronaepidemien ble det annonsert etter helsepersonell i en åpen utlysning.
Annonsen fikk 491 søkere med ulik helsefaglig bakgrunn. Alle er i ferd med å bli vurdert. Det er
varierende kvalitet blant søkerne, men en del kan benyttes og rekrutteres etter behov

Endring av arbeidsplaner/turnusplaner
De sentrale parter har inngått avtaler om arbeidstid i sykehusene som gjør det mulig å endre
arbeidsplaner/turnusordninger med tre dagers varsel, dersom det på grunn av koronasituasjonen
gjør det nødvendig. Dette er tatt i bruk/vil bli tatt i bruk for å sikre tilgjengelig personell og
kompetanse, samt frigjøre personell der driften er tatt ned. Dette er viktig for å tilpasse bemanning
og aktivitet.

Opplæring
En vesentlig faktor å sikre tilstrekkelig og kompetent personell er oppbygging av tilpasset opplæring.
Det er iverksatt en rekke tiltak som nås gjennom både e-læring, undervisning, trening i SiM senter og
gjennom praksis side ved side med erfarent personell. Bildet under viser hvordan opplæringen er
bygd opp.
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Figur 9. Opplæringsplan for SiV

Behov for bistand fra Servicedivisjonen på personellsiden
I dette underkapittelet vil det kort bli gjort rede for behovet for bistand fra Servicedivisjonen på
personellsiden.

Logistikk og vareforsyning.
Det er laget en detaljert plan for opptrapping i forhold til forventet behov. Dette innebærer blant
annet utvidelse av skiftordningen ved eksempelvis å doble fra 1 til 2 skift 7 dager per uke.

Matforsyning
På det meste vil antall pasienter som er innlagt ved SiV øke med inntil 72. Kjøkkenet ved sykehuset
har god kapasitet til å håndtere en slik økning.

Renhold
Ressurssituasjon på normalt renhold er god; ved behov kan bemanningen på dette området styrkes.
Sengeposter:
Det er tilstrekkelig bemanning til å kunne ivareta normalt renhold. Ved behov kan
renholdsavdelingen avgi 3-5 ansatte til team (korona) på sengepostene
Intensiv.
Forutsetning er samme fordeling som i dag:
Spesialrenholder (interne fra Intensiv) rengjør sengerom med utstyr, og renhold av øvrige
rom skjer fra renholdsavdelingen.
Ekstra renholdere fra renholdsavdelingen. bidrar kun med renhold på området «øvrige rom».
Skal personell fra renholdsavdelingen inn på intensivområdet (spesialrenhold) forutsetter det
at det først gjennomføres grundig opplæring på renhold av utstyret.
Intensiv har meldt følgende behov for bistand fra renholdsavdelingen ved opptrapping til det øverste
nivået:
o 7 renholdere på dag. Her kan renholdsavdelingen bidra med 3 ansatte.
o 3 renholdere på ettermiddag. Her kan renholdsavdelingen bidra med 2 ansatte.
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o

3 renholder på natt. Her kan renholdsavdelingen bidra med 1 ansatt

Det behovet for renholdere som går utover det som kan skaffes fra renholdsavdelingen, må inngå i
de korona-teamene som lages, og som organiseres av den klinikken som har behovet. Rekruttering
kan gjøres via HR i samarbeid med renholdsavdelingen og klinikkene.
For øvrig har renholdsavdelingen 2 renholdere som tidligere har vært ansatt på intensiv. Disse kan
raskt overføres til spesialrenholder dersom det i tiden framover skulle bli behov for dette.
Utstyrssituasjon for renholdsavdelingen er tilfredsstillende.

Sengeportør.
Det er laget en opptrappingsplan for sengeportørtjenesten. Her er det planlagt med opptrapping av 3
ekstra portører. Utover dette vil det være nødvendig med ressurstilførsel; eventuelt fra ressursbank.
Portør kveld/natt er styrket med en ekstra portør i tidsrommet kl.21.00-02.00 f.o.m. torsdag 09.04

IKT og e-helse
Bemanning:
IKT og e-helse vil kunne stille på kort varsel ved behov for hjelp i forbindelse med bruk av klinisk IKT,
teknisk IKT og brukerstøtte.
Sykehuspartner er også tilgjengelig ved ekstra behov. IKT og e-Helse har direkte linje til
kundeansvarlig hos Sykehuspartner ved eventuelle IKT hendelser
Utstyr:
Det er bestilt 20 ekstra bærbare PCer og noen stasjonære PCer. I tillegg har sykehuset noen ekstra på
lager.
Det skal være tilstrekkelig nettverk på de foreslåtte lokasjoner, men det vil bli foretatt en nærmere
vurdering nå som endelig plassering er besluttet. I tillegg er det WiFi tilgjengelig.
Beredskapstelefon 24/7 er avklart.

Teknisk drift
Teknisk drift vil ha normal bemanning dagtid. Endrede arbeidstider kan effektueres hvis behovet
oppstår.
Beredskapstelefon 24/7 er avklart.

Elektro
Elektro vil ha normal bemanning på dagtid. Endrede arbeidstider kan effektueres hvis behovet
oppstår.
Beredskapstelefon 24/7 er avklart.
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Kapittel 8 Utstyr og forbruksmateriell
Tabellen under viser en oversikt over utstyr og MTU m.h.t. intensiv sitt behov og tilgjengelighet.
Antall
pr.
intensiv
plass

Behov 59
intensiv
plasser

Behov 6
oppv.
plasser

Behov 59
Må
intensiv og Tilgjengelig
Tilgjengelig
Er bestilt
bestilles Nødløsning
6 oppv.
antall
og er bestilt
i tillegg
plasser

Respirator
Overvåkningsmonitor
- EKG
- SpO2
- Arterietrykk
- Sentralt venekateter(Kan fravikes
på
noen)
- Temperatur

1

59

0

59

23

14

37

1

59

6

65

69

0

69

Sprøytepumpe

4

236

3

239

95

212

307

Infusjonspumpe

3

177

3

180

91

134

225

31

46

77

Rack sprøytepumpe

22

Ernæringspumpe

1

59

0

59

22

0

22

Sugejektor
O2 flowmeter

1

59

6

65

59

0

59

1

59

6

65

0

66

Hemodiafiltrasjon 1 pr. 4-5 plasser

13

0

13

4

9

13

Blod/væskevarmer 1 pr. 10 pl
Overtrykksbokser

6

1

7

15

1

59

2

61

54

0

54

7

PC

1

59

6

65

43

0

43

22

Digiboks

1

59

6

65

41

25

66

37

6

15

Figur 10 Oversikt over behov for utstyr, tilgjengelig utstyr og bestillinger. Gjelder intensiv.

Kommentarer:
A. Respirator: SiV har bestilt 14 respiratorer og melder behov for 22 i tillegg. Det er uavklart om
Nødløsningsventilatorene er gode nok som en nødløsning for Covid-19 pasienter.
B. Anestesiapparater: SiV har 8 stk. Draeger Perseus på tralle. I tillegg er det bestilt 7 traller til, som
for en uke siden stod i Tyskland. En ubekreftet melding sier at de ankommer sist i april. Da vil SiV
kunne ha 15 Perseus som mobile anestesiapparater. Om de er egnet til bruk for pasientgruppen
må avklares.
C. Dialyse: SiV har 4 stk. Gambro Prismaflex dialysemaskiner for intensivbehandling. HSØ har i
bestilling et antall Prismax intensivdialysemaskiner og 9 stk. av disse er signalisert at skal til
Vestfold. Sist kommuniserte levering er fra uke 17 og utover (mai). Da vil SiV kunne ha 13
tilgjengelige maskiner. Det har vært en utfordring med vannforsyning til disse, og det er bestilt og
ankommet et mobilt vannrenseanlegg. I tillegg er det bestilt 1 mobilt vannrenseanlegg til. Det er
ikke noen bekreftet leveringstid på anlegg nr. 2.
D. Annet utstyr:
D.1. Overvåkingsmonitor: Kabler er bestilt; det er usikkert når de ankommer. Bør være OK. I
tillegg er det rett over påske planlagt levering av 9 stk. Mindray VS900 som kan brukes (uten
EKG).
D.2. Sprøytepumpe: 106 er i bestilling via HSØ. I flg. RKMTU er bestillingen økt. Om SiV får
doblet bestillingen er usikkert. Så tallet 212 på hva som er i bestilling er muligens
optimistisk, men ved å låne fra andre avdelinger ved sykehuset pluss de 106 så skulle det
være nok.
D.3. Infusjonspumpe: 67 er i bestilling via HSØ, I flg. RKMTU er bestillingen økt i f.t. dette. Hvor
stor andel som tilkommer SiV er usikkert. Så tallet 134 på hva som er i bestilling er muligens
optimistisk, men ved å låne fra andre avdelinger ved sykehuset pluss de 67 så skulle det
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være nok. Onsdag 8 april ble det bekreftet en førsteleveranse på 21 stk. (av de 67 først
lovet) fra HSØ en av de dagene over påske.
D.4. Spacestation til pumper: 23 er i bestilling via HSØ. I tillegg har RKMTU økt bestillingen. Så
tallet 46 på hva som er i bestilling er usikkert og muligens optimistisk. Det er ikke mulig å
låne fra andre avdelinger.
D.5. Overtrykksbokser: Må bestille 7 til for å imøtekomme forventet behov.

Forbruksmateriell og apotekervarer
Sykehuset er helt avhengig av en sikker etterforsyning av forbruksmateriell, herunder
smittevernutstyr, for å opprettholde en trygg og god pasientbehandling. I stor grad skjer dette
gjennom Forsyningssenter HSØ og under kontroll av HSØ. SiV understreker viktigheten, og legger til
grunn at eier ivaretar dette.
Tilsvarende viktig er det med pålitelig etterforsyning av nødvendige medisiner og apotekervarer.
Også her må sykehuset sette sin lit til sin samarbeidspartner, Sykehusapoteket.

Bygningsmessige og tekniske tiltak knyttet til endringene
Som en følge av endringene, er det allerede utført mange større og mindre bygningsmessige
tilpasninger. Bl.a. er det gjort omfattende forberedelser i akuttmottaket. Tabellen nedenfor viser
ytterligere bygningsmessige og tekniske tiltak som må være på plass før tiltakene i opptrappingen
skal gjennomføres.

Enhet

Behov for tilpasninger

Gjennomføringstid

4B - ny
Postoperativ

To rom (2 + 3 plasser) trenger el uttak,
IKT-punkter, medisinsk luft uttak og
oksygen. Noen andre tilpasninger
Medisinrom må ominnredes til annen
aktivitet enn i dag.

Gjennomføringstid 7 dager
etter at materiell og løsning
er på plass
Gjennomføringstid ca. 1
virkedag etter at materiell og
løsning er på plass
Gjennomføringstid ca. 4
virkedager etter at materiell
og løsning er på plass
Gjennomføringstid ferdig
oppgradert ca. 7 virkedager
etter at materiell og løsning
er på plass
2 virkedager etter at
materiell og løsning er på
plass
- utredes -

4H - kohort 9

5C/MOV sammenslått MOV
og ren Intensiv;
3H - kohort 7-8

Tilførsel av medisinsk luft til 10 plasser
i tillegg til flere el.uttak. ellers noen
tilpasninger.
Må installeres medisinsk luft uttak,
oksygenuttak, el uttak, IKTpunkter. M.m.

7B

Installere flere IKT-uttak og el-uttak i
noen kontor/vaktrom

CA-U1 HUB Ny
ambulanse
inngang
Generelt
O2

Skjerming ved hovedinngang

- utredes -

Nedenfor er det beskrevet utfordringer - utredes knyttet til etterforsyning av O2 ved et
worst-case-scenario

Figur 11 Oversikt over behov og gjennomføringstid for tekniske & bygningsmessige tilpasninger.
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Beslutning om å sette i gang med tiltakene må være avklart i god tid før arealene og tekniske
løsninger må tas i bruk. Tiltakene må være ferdigstilt før en eventuell forverringen i koronasituasjon
når igjen opptrappingsplanen og trappetrinnene.
Estimert tidsforbruk kan fort dreie seg om 2 uker for å få på plass nye uttak til medisinsk luft, O2, el,
IKT. Dette kan i tillegg til koblingspunktene også kreve fremføring av rørnett og kabeltrekking. En
eskalering gir en rekkefølge på tiltakene som kan gi en kortere gjennomføringstid på noen av
arealene. Det er også mulig å forsere gjennomføring av tiltak med å bruke mer ressurser.
Gjennomføringen er avhengig av eksterne firma (sertifikat og kapasitet) til f.eks. arbeid relatert
gassuttak.
Det kan være lang bestillingstid på noe materiell som bl.a. gassuttak. Av den grunn kreves det en
beslutning ang. eventuell bestilling.

Bygningsmessige kapasiteter (gass, vann, strøm, ventilasjon)
O2-tilgjengelighet
Maksimalkapasitet på anlegget i f.t forventet maksimalforbruk:
Tankvolum 16 m3 (Lox) har kapasitet på uttak 9162180 liter i gassform. Fordamper har kapasitet på
3000 l/min (180 m3/h). Stabilisator kan levere opp til 1667 l/min (100 m3/h)
Et tenkt gjennomsnitt på 149 inneliggende covidpasienter på vanlig sengepost er 5 l/min (men det
kan være høyere). D.v.s 745 liter/min. Gjennomsnittet for 56 intensivpasienter med covid er tenkt til
10 liter/min (det kan være høyere). D.v.s 560 l/min. Ved normal drift brukes ved SiV-Tønsberg 267
liter/min. I denne settingen vil dette være betydelig lavere, f.eks. 200 l/min. Summert blir dette et
forbruk på 1505 l/min i gjennomsnitt. Topper vil kunne være høyere. Ut ifra disse beregningene er
det risiko å nå anleggets maksimalkapasitet.
Stabilisatoren kan eventuelt bli en begrensningen. For å øke kapasitet fra tank og inn til bygget må
det vurderes å skifte ut dagens stabilisator til en større på 170 m3/h. Leveringstid estimert til 4-5
uker. Selve montasjearbeidet kan gjennomføres i løpet av en dag. For å ivareta forsyning av O2 ut på
bygget i tidsrommet sentralgassanlegget er nede, må dette ivaretas gjennom bruk av større
flaskepakker i min. 3 timer via nødgasstilkobling.

Tank
Tankfylling = tankvolum 9.163.180 l / forbruk 2.167.200 l/døgn = 4,23 døgn (før utløst
reservekapasitet 25%)
Tank krever fylling hver 3 dag for å sikre kapasitet hvis det kommer topper utover estimert forbruk
på 1505 l/min. Vår gassleverandør samarbeider med andre gassleverandører som kan ivareta tank
fylling ved krisetilfelle
Det er automatisk overvåkning av tank fra gassleverandør som fyller ved behov. I tillegg logger
teknisk drift ved SiV forbruk hver dag.
Leveringskapasiteten er avklart med gassleverandør og de kan levere når det er påkrevet i
nåværende situasjon, men anbefaler ikke å ha en slik situasjon med hensyn til leveringsdager.
Bakgrunnen for dette er at sykehuset kan komme i en situasjon med mange pasienter og høyt
forbruk av O2 forbruk, og da er sannsynligheten stor for at dette også gjelder andre HF og at det
generelt er opptrapping for mange. Faren med en slik utvikling er at det kan påvirke alle deler av
gassleveranse.
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Det må vurderes om det arealmessig er plass til å etablere en ekstra tank og eventuelt leveringstid
hvis denne løsning må på plass.

Reservekapasitet
For å kompensere noe ved eventuelt bortfall av O2 fra tank, er det bygd opp en reserve på 5 stk. O2pakker med en kapasitet totalt på 600.000 l som automatisk legges inn ved behov. Ved et forbruk på
1505 l/min gir dette en forsyning ut på huset i ca. 6,5 timer
I tillegg er det en mindre reservekapasitet koblet opp mot trykkvakter som kan benyttes ved et
eventuelt bortfall av O2. Reservekapasiteten ved omkobling i hver trykkvakt er per i dag flasker på 20
liter O2 a 200 bar, d.v.s 4000 l. Trykkvaktene er i hovedsak plassert i korridor og dekker flere rom.
Ekstra «Reserve O2-pakker» og flasker til trykkvakter blir bestilt til lager for å sikre hurtig
reservetilgang.

Vann
Kapasiteten vurderes til å være god; inntak hovedvann er på 3 steder i bygningsmassen.
Det er etablert reservevannforsyning som kan benyttes som midlertidig løsning ved bortfall av vann
inn via kommunal ledning. «Reservoaret» for reservevann er på 100 m3 (100 000 liter)
Avhengig av tid på døgnet og begrensning i bruk av vann som ikke direkte er nødvendig, er det
estimert at sykehuset kan ha vannforsyning til 6-8 timer uten etterforsyning.
Avtale med ekstern samarbeidspartner om etterfylling av reservoaret er på plass. Tankbiler som
benyttes til dette har kapasitet på 20 m3 og kan levere hvert første levering kan ta ca. 2 timer,
deretter hvert 30 – 45 min.
Vannprøvetaking fra reservoar tas regelmessig for å sjekke at vannet holder drikkevannskvalitet.

Strøm
Det er etablert reservekraftforsyning som per i dag dekker 100 % av bygningsmassen.
For å sikre kvalitet og avdekke eventuelle feil kjøres reservekraft 1 g/mnd. med utkobling av eksternt
nett.

Ventilasjon
Det er god kapasitet og reguleringsmuligheter bl.a. i områder relatert til kohort. Ventilasjon blir styrt
etter avklaring for bruk. Situasjon i bygg H-E3 er at denne etasjen har 3 ventilasjonsanlegg delt inn i
nord fasade, kjernerom og sydfasade. I tillegg er det egne ventilasjonsanlegg for operasjonsstuene 1
til 4.

Kapittel 9 Håndtering av døde. Kapasitet.
SiV har retningslinjer for håndtering av døde. ( Ref. EK Dok.nr: D21742 )
I eget kjølerom på SiV er det plass til 24 døde i hyller. I tillegg noen kister/bårer.
Dersom behovet skulle overstige normal kapasitet, kan det leies inn egen kjølekontainer som
plasseres i den gamle ambulansegarasjen.
Det er også etablert samarbeid med Vestfold krematorium.
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Kapittel 10 Konsekvenser for øvrige klinikker og lokasjoner
SiV har kvalitetsikret opptrappingsplanen i flere runder, og konklusjonen er at SiV i utgangspunktet
greier å håndtere den økte kapasitetsutfordringen innenfor rammene av de arealer og den
infrastruktur som brukes av de somatiske avdelingene i Tønsberg i dag. Dette vil være driftsmessig
effektivt, det vil gi den beste pasientlogistikken, og den beste pasientsikkerheten.
Samtidig er det vurdert hvordan SiV i gitte situasjoner kan bruke både sykehusets lokasjoner i Larvik
(Larvik sykehus) og i Stavern (Kysthospitalet/KFMR), og ikke minst den ressursen som de ansatte ved
disse lokasjonene representerer. Dette vil kort bli omtalt nedenfor.

Kysthospitalet (KFMR)
Fysioterapi og rehabiliteringstilbud til covid-19 pasienter
Generelt:
For pasienter med påvist covid-19 smitte er fysioterapi i form av lungefysioterapi og mobilisering en
sentral del av behandlingen. Det er derfor laget en retningslinje om fysioterapi til covid-19 pasienter
på nivå 1 ved SiV. Fysioterapeutene vil være en sentral faggruppe i opptrappingen ved et økende
antall covid-19 pasienter. De vil også kunne være en ekstra ressurs når pleieressursene blir
marginale.
Det vil være vesentlig å ha oppmerksomhet på rehabiliteringsbehovet til pasienter med Covid -19,
både i akutt fase og i et mer langsiktig perspektiv. Noen av pasientene har et langt og krevende
intensivopphold, og får følgetilstander som preger dem for livet hvis det ikke blir fanget opp. Det kan
være nedsatte kognitive funksjoner, redusert lungekapasitet, nevrologiske symptomer, synsutfall,
psykiske problemstillinger samt at det er en konsekvens av å ligge sedert i respirator at man mister
en stor del av muskelmassen. Det er derfor vesentlig at de pasientene som har behov for det, blir
fulgt opp i hele forløpet og fanget opp med tanke på videre rehabilitering, både tidlig i forløpet og
ved utskrivning.
Opptrapping - fysioterapi.
Fysio- og ergoterapiseksjonen har mulighet til noen interne allokeringer, bl.a. fra Larvik. I tillegg er
det gitt opplæring av terapeuter fra Habiliteringstjenesten og Helse og Arbeid, som har mulighet til å
stille etter hvert som behovet melder seg. Dette muliggjør en opptrapping med personell inn mot
intensivavdelingen, inkludert MOV, samt infeksjonsavdelingen.
Totalt kan det trappes opp til 8 fysioterapiårsverk inn mot intensivavdelingen, infeksjonsavdelingen
og MOV. Fordelingen av disse må være mellom de ovennevnte avdelinger og vil antakelig variere i
perioden, utfra til hvor det er mest behov for terapiressurser knyttet til faser i pandemiutviklingen - i
tillegg til fordelingen av pasienter i ulike faser av sykdomsutviklingen.
Som første ledd i opptrappingen settes det av 2 fysioterapiårsverk ved intensivavdelingen. I
utgangspunktet er det planlagt fra uke 16, men det konkrete tidspunktet vil være avhengig av
utviklingen av pandemien og derfor av behovet.
Videre kan det økes i 3 trinn til; med 2 nye terapeuter pr trinn. Bemanningen blir da:
Nivå 2: 4 fysioterapeuter
Nivå 3: 6 fysioterapeuter
Nivå 4: 8 fysioterapeuter
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Det er lagt til grunn at nivå 2 inntreffer når intensiv utvider sine «covid-19-kohorter» over 2 plan,
d.v.s når de når et nivå med ca. 20 smittede intensivpasienter.
Nivå 1 og 2 vil antakelig kunne opprettholdes med allokering av personell, lån av personell internt i
SiV. Dersom sykehuset må trappe opp ytterligere, kreves det avlønning av ekstra ressurser, økning av
stillingsprosent osv., men fremdeles med de ressursene SiV har tilgang på per nå.
Det er i planen ikke tatt stilling til endret turnusordning for terapeutene. Dette kan vurderes, med en
helhetstanke omkring når på døgnet ressursene og kompetansen kreves mest. Ved nivå 1 er det lagt
opp til vanlig helgebemanning, d.v.s ikke dedikert til kun intensivpasienter. Dette kan justeres ved
behov etter hvert.
Rehabilitering – i tidlig og senere fase
KFMR jobber nå sammen med intensivavdelingen og infeksjonsavdelingen for å få på plass
kartleggingsrutiner og en tverrfaglig rehabiliteringsinnsats mens pasienten er innlagt i Tønsberg. Det
vil også bli etablert et rehabiliteringstilbud til disse pasientene - når de er smittefrie, på
Kysthospitalet.
Legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering fra KFMR er nå under opplæring på
intensivavdelingen og vil i denne fasen være tilgjengelig på intensivavdelingen og
infeksjonsavdelingen for vurdering av funksjon og rehabiliteringsbehov. Ved en opptrapping vil det
bli allokert ytterligere legeressurser fra Kysthospitalet.
Ergoterapeut vil være tilgjengelig på infeksjonsavdelingen for kartlegging av ulike funksjoner i forkant
av hjemreise. Ved behov vil pasienten bli henvist til Kysthospitalet – enten til en tverrfaglig vurdering
eller direkte til et rehabiliteringsopphold – forutsatt smittefrihet. Dersom det er indisert at
rehabilitering må starte opp allerede når pasienten er innlagt i Tønsberg, gjøres det. Er det behov for
faggrupper/ressurser som ikke er i Tønsberg, vil disse bli hentet fra Kysthospitalet.

Larvik sykehus
Ved Larvik sykehus drives det til vanlig en omfattende elektiv, ortopedisk aktivitet. Denne er nå tatt
ned og ortopedisk øyeblikkelig hjelp dagkirurgi opereres der (delayed surgery) for å frigjøre personell
til den økte virksomheten i Tønsberg. Dersom det blir aktuelt å etablere kapasitet tilsvarende det
høyeste nivået på epidemien, vil all virksomhet i Larvik bli stengt, og kapasiteten overført til
Tønsberg.
Larvik sykehus er også vurdert som det beste alternativet som «reservelokasjon» dersom sykehuset
skulle få behov for flere sengeplasser enn det som ligger i trinn 6 (jfr. kapittel 6.). Her er det ferdig
innrede sengeposter som raskt kan tas i bruk.
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Kapittel 11 Beslutningsstruktur og varslingstider
Gjennomføring av denne planen krever en samordnet og overordnet styring og ledelse.
Alle beslutninger knyttet til eskalering (eller reduksjon) fra ett trinn til det neste, og eventuelle
endringer i planen, skal godkjennes av Administrerende direktør. Normalt vil dette skje gjennom
behandling i Helseforetakets strategiske beredskapsledelse.
Planen gir et godt bilde av tiltakene, og den viser avhengigheter og sammenhenger som tilsier at
planen er gjennomførbar. Imidlertid må detaljplanleggingen gi svar på hvor lang tid som trengs for å
gjennomføre og iverksette de aktuelle tiltakene. Dette er viktig m.h.t. hvor tidlig beslutninger om
gjennomføring må tas for at tiltakene skal være virksomme når behovet oppstår.
Utover dette vil naturligvis ansvaret for å gjennomføre opptrappingen, følge den vanlige
linjestrukturen.

Vedlegg.
Vedlegg 1 SiV. Koronaberedskap, intensivplasser.
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