Tabletopsimulering med utvidet
beredskapsledelse
Oppsummering fra fasilitator, simulering beredskapsledelsen 10.3.20
Kontakt: Eirik K Johnsen, eirik.klykken.johnsen@haraldsplass.no

Scenario
3 pasienter inn fra legevakten – behov for isolasjon. Etter en time (sim 15 min) 4 nye pasienter, hvorav en er
intensivkrevende.

Læringsmål
1. Teste beredskapsfunksjonen ihht meldinger og varsling internt
2. Varsling avd aktuelle avdelinger og omplassering av pasienter
a. utskrivning av hjemreiseklare pasienter
b. plassering av isolasjonspasienter
c. plassering av intensivpasient
Gjennomføringen av simuleringen ble veldig godt håndtert av beredskapsledelsen, og virket på meg som en
realistisk øvelse hvor man fikk testet systemet.
Diskusjonen gikk systematisk i gruppen, navn ble brukt, og andre ressurser ble koblet på ved behov. Varslingen
internt gikk som den skulle, og de aktuelle avdelingslederne hadde god oversikt over beleggssituasjonen.

Noen punkter ble tatt opp i debriefen som må følges opp:
1. IMATIS: Diskusjon rundt om markering av pandemipasient skulle gjelde kun bekreftede tilfeller, eller også
mistenkte. Det ble besluttet at det skulle gjelde både bekreftede og mistenkte tilfeller. M. følger opp.
2. (Internt anliggende)
3. Når skal kjøkken stenges? Ved aktivering av Tun1 eller både Tun 1 og Tun2. B. og S. følger opp.
4. Skal man på Tun 1 og Tun 2 bruke flesgangsbestikk og fat eller engangs. Det kom et innspill på at det er
ressurskrevende med flergangs. S.og B. følger opp.
5. Skal pasienter med svak mistanke om smitte isoleres? Hvor sterk skal mistanken være før man isolerer
pasienten? Smittevern følger opp.
6. Susann spilte inn at det bør lages en nødprosedyre for smittevask som skal brukes ved hurtigklargjøring av
isolat/smitterom. Smittevern følger opp.
7. Alle i beredskapsledelsen må være tidlig på ballen med å holde igjen personell ved en beredskapssituasjon
som nærmer seg vaktskiftet. Beredskapsledelse følger opp.
8. En anbefaling fra fasilitator er å ha flytlistene for høy aktivitet ved de involverte avdelinger, samt
beredskapsplanen på bordet foran seg. Dette gir en bedre oversikt, og de kan brukes som sjekklister.

VIKTIG
KOMMUNIKASJON I BEREDSKAPSMØTER.
• Under øvelsen: Til dels mye som skjedde i rommet samtidig. Enighet om at personer som snakker i telefon skal
trekke seg ut av rommet ved samtale. Det blir da viktig å referere kjernepunkter fra samtalen når man kommer

inn i rommet igjen. Dette gjøre ved bruk av Timeout.
• Det er meget viktig å bruke timeout/oppsummering jevnlig, spesielt ved endringer i situasjonen.
Ny øvelse torsdag 12.3 kl 14-15.15.

