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Håndtering af Covid-19 ved patienter med behov for psykiatrisk indlæggelse i RN
Patient meldes/ankommer til Psykiatrien

Ved telefonisk henvendelse afdækker modtager: Har patienten symptomer på COVID-19?
Ved modtagelse uden forudgående telefonisk henvendelse afdækker modtagende personale:
- Har patienten symptomer på COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed, åndenød.
- Måler temperatur
Nej

Ja
Bagvagt afdækker indlæggelsesbehov ud fra kriterierne:
a) Patienten opfylder kriterier for frihedsberøvelse
b) Patienten skal indlægges iht dom/retslig
afgørelse
c) Patienten vurderes af anden årsag indlæggelseskrævende

Forløb som vanligt, - dog skal alle patienter, der indlægges
> 24 timer så vidt muligt podes for SARS-CoV-2. Patienter
uden symptomer håndteres som vanligt indtil testsvar foreligger. Patienten skal ikke isoleres og der skal ikke anvendes værnemidler. Hvis testen er positiv for SARS-CoV-2,
skal isolationsregime iværksættes.

Nej

Ja
Podning foretages på den afdeling, hvor patienten modtages (jfr. instruks og video om podningsteknik). Har patienten svære symptomer på COVID-19, kontakter psykiatrisk FV/BV i
Klinik Psykiatri Syd Coronabagvagten, AAUH - i Klinik Psykiatri Nord vagthavende læge i
Akutmodtagelsen på telefon 97642985, Regionshospitalet i Hjørring - med henblik på beslutning om evt. indlæggelse i somatikken.

Isolation i Somatikken

Patienter med behov for somatisk behandling indlægges i relevant somatisk
afsnit på enten AAUH eller Regionshospitalet, Hjørring besluttet af somatikken.
Ved behov for transport af patient: kontakt AMK (Akut Medicinsk Koordinering)
tlf. 97662100.
Den psykiatriske behandlingsopgave i
somatikken varetages af Psykiatrisk bagvagt i hhv. Klinik Psykiatri Syd og Klinik
Psykiatri Nord og personale fra henholdsvis S6 i Syd og N6 i Nord.

Isolation i Psykiatrien (COVID-19 bekræftet)

Patient nr. 1, som tester positiv isoleres på det
aktuelle afsnit  Smitteopsporing iværksættes
via BV/ansvarshavende sygeplejerske.
Patient nr. 2, som tester positiv  klinikledelsen
kontaktes mhp. plan.

Der udarbejdes
alternativ plan til
indlæggelse, patienten informeres om baggrund og plan,
notat herom i
journal. Relevant ambulatorium og/eller
egen læge orienteres ved
epikrise mhp på
opfølgning.

Forholdsregler for håndtering af coronavirus, inklusiv brug af værnemidler efterleves.

Indtil overflytning efterleves Forholdsregler for håndtering af coronavirus,
Covid-19 afkræftet
Forløb som vanligt

Covid-19 afkræftet
Forløb som vanligt

Særligt for Retspsykiatrien:
Ved mistanke om Covid-19 hos indlagte patienter i Retspsykiatrien kontaktes psykiatrisk bagvagt mhp. kontakt til
bagvagten på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, som i samråd med psykiatrisk bagvagt
træffer beslutning om de videre foranstaltninger. Patienten isoleres på egen stue i afsnittet.
Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2) inklusiv brug af værnemidler efterleves.
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