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Hej Jes
Så har jeg fået læst jeres sundhedsberedskabsplan.
Tænker den er udmærket men også en række elementer, som I kan arbejde med frem mod næste revidering.
Du kan se mine opmærksomhedspunkter nedenfor. Hvis der er nogle, som giver anledning til spørgsmål, så giv lyd.
God jul til dig når du kommer så langt.
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På side 6 nævnes, at Indsatsområde vedr interne IT-nedbrud håndteres i andet regi. Det bør specifikt nævnes hvor indsatsplaner/action card
kan findes.
På side 8 nævnes "styrelsen for patientsikkerhed eller infektionshygiejne". Det er et forkert navn og bør konsekvensrettes, eks i bilag 8.9.
På side 8: …fremgår af bilaget. Her bør det nævnes at det er bilag 8.8.
Termerne "sygehus" og "hospital" bruges i flæng. Eks. Side 9. Det bør konsekvensrettes.
Punkt 2.3.4 - sidste linje. Her nævnes det, at der ved behov for psykologisk krisestøtte kan gøres brug af interne og ekstern aktører. Her bør det
præciseres hvilke. Eksempelvis beredskabspræster. Se mere her: https://www.folkekirken.dk/folkekirkenarbejder/katastrofeberedskab/find-beredskabspraest
Punkt 3.1. Her nævnes en døgndækket mailpostkasse. Ved strøm og IT-nedbrud er det ikke hensigtsmæssigt med én kontaktmulighed.
Punkt 3.3 - Rød beredskab. Her bør det overvejes om samarbejdet med eksterne parter skal nævnes.
Punkt 5.1. Bistand fra Nordjyllands Beredskab nævnes. Her bør det beskrives, hvordan den bistand rekvireres.
Punkt 5.2.6. Her bør bilaget med telefonnumre over eksterne kontakter nævnes. Bilag xx.
Action card nr.2 - smitsomme sygdomme. Her nævnes en telefonkæde. Det bør generelt overvejes om der er behov for andre
kommunikationsveje, hvis telefonnettet er nede.
Action card nr.3 - smitsomme sygdomme. Kan med fordel gøres mere handlingsorienteret. Eksempelvis kan man ved punkt 1, 2 og 3 spørge
"hvordan"? Ligeledes i punkt 8 - hvordan og hvem er ansvarlig?
Action card nr.1 - Lægemiddelberedskab. Hvordan får cheferne oplyst lagerbestanden? Skal der være en ansvarlig blandt de involverede
aktører (gælder særligt punkt 1,2 og 4).
Action card nr.2 - Lægemiddelberedskab. Punkt 1 - Hvem er ansvarlig? Punkt 2 - Hvem vurderer?
Angående de seks action cards for ekstraordinær udskrivelse. For personer som ikke kender sundhedsberedskabsplanen indgående kan det
være svært at differentiere de seks action cards. Det bør overvejes at tydeliggøre i hvilke situationer hver enkelt skal bruges, således at man
ikke skal læse alle inden man finder det man skal bruge i den konkrete situation.
Action card 5 og 6 - Ekstra ordinær udskrivelse: Der nævnes "modtag" besked… og "indsend". Det bør tydeliggøres hvordan og hvordan der
kommunikeres i tilfælde af strøm/IT-nedbrud.
Forsyningssvigt: "ved nedbrud af…" beskriv evt. hvordan opgaven løftes. Dette punkt bør under alle omstændigheder uddybes, så alle er klar
over deres roller og hvordan der skal arbejdes sammen.
Action card nr. 1 - forsyningssvigt. "Der tages kontakt til IT og sikkerhedsenheden" - Hvem gør det og hvordan? Obs på, at de nævnte
hjemmesider kan være utilgængelige pga. Forsyningssvigt/IT-nedbrud.
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Til Høringsparter,
Vesthimmerlands Kommune fremsender hermed høringsversion af kommunens udarbejdede Sundhedsberedskabsplan.
Sundhedsberedskabsplanen er tilrettet efter rådgivning hos Sundhedsstyrelsen.
Sundhedsberedskabsplanen skal ifølge lovgivningen sendes i høring i nabokommunerne, samt i regionen.
Høringsfristen er torsdag den 9. januar 2020, kl. 12.00.
Høringssvar fremsendes til undertegnede på hbl@vesthimmerland.dk
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