Fase A2
Den aktuelle situation vedr. tilpasning af aktivitet i Psykiatrien i RN
Efter central udmelding pr. 20. april 2020 er Psykiatrien i Region Nordjylland aktuelt i fase A2 - almindelig
drift under hensyntagen til begrænsning af smitterisiko samt fra 1. september med genindførsel af
patientrettigheder

Dette notat er et bilag til COVID-19 beredskabsplanen for Psykiatrien i Region Nordjylland. Formålet med notatet
er at beskrive den aktuelle situation vedr. tilpasning af aktiviteten som følge af COVID-19.
Beskrivelsen af Fase A2 er opdateret i september 2020 som et resultat af, at patientrettighederne er blevet
genindført, og håndtering af COVID-19 er blevet en del af hverdagen.

Nyhenviste patienter
Henvisninger håndteres af både Central Visitation og i ambulatoriet efter gældende udrednings- og
behandlingsret. Henvisninger håndteres af Central Visitationen på sædvanlig vis og med de lokale aftaler, som
er lavet mellem det enkelte ambulatorium og visitationen. Ligeledes håndteres henvisninger i Retspsykiatrien og
Ældrepsykiatrien på sædvanlig vis.
Patienterne kontaktes af ambulatoriet inden første samtale mhp sikre, at patienten ikke udviser COVID-19
symptomer inden fremmøde.
Såfremt henviste patienter er COVID-smittede eller udviser symptomer herpå, kan ambulant vurdering ved
fremmøde ikke foregå og alternativ plan aftales og journalføres.
Udrednings- og forsamtaler kan foregå via fremmøde, video eller telefon under hensyntagen til patientens
ønsker og en faglig vurdering af, om udredningen kan gennemføres under den givne form. Ved fremmøde
overholdes regionale retningslinjer for at mindske smitterisiko.

Patienter, som har igangværende behandlingsforløb
I alle ambulatorier er der etableret akutfunktion for indskrevne patienter, hvor de har mulighed for at tage kontakt
ved akutte problematikker. Dette er etableret mhp reducere antallet af kontakter i skadestuen af kendte patienter
og dermed en reduktion af potentiel smitterisiko.
Ambulant aktivitet skal opretholdes under hensyntagen til begrænsning af smitterisiko. Fremmøde- og
hjemmebesøg kan omlægges til telefon- eller video i det omfang, det vurderes fagligt forsvarligt og
kvalitetsmæssigt dækkende.
Behandling af ambulante ECT-behandling fortsættes under overholdelse af retningslinjerne for begrænsning af
smitterisiko.

Gruppesamtaler, som i fase B har været omlagt til individuelle samtaler, afholdes således, indtil ambulatoriet kan
igangsætte forløb med fremmøde, hvor forholdsreglerne kan overholdes eller grupper kan afholdes pr. video1.

Indlagte patienter
Antallet af pandemiafsnit og -pladser reduceres eller øges fleksibelt ud fra behovet.
Ved indlæggelse i Psykiatrien skal patienten forinden udspørges om symptomer på COVID-19. Symptomfrie
patienter indlægges/visiteres på vanlig vis på relevant sengeafsnit og podes ankomsten
Ved mistanke/påvist COVID-19 under indlæggelse følges Psykiatriens retningslinje vedr. podning og isolation jf.
Flowchart vedr. håndtering af indlagte patienter.
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Når videoløsning til grupper er tilgængelig

