
Informasjon til fastleger, legevakter og AMK 

Hva skjer  Mandag 16. 3.20 kl. 08.00 settes sykehuset i gul beredskap og dette får konsekvenser for personaldisponeringen, 
funksjonsdelingen internt på sykehuset og særlig den elektive kirurgiske aktiviteten.   
 
Generelt gjelder følgende: 
 
NOTODDEN, SKIEN OG PORSGRUNN: 
 
• Utover Ø-Hjelp vil det vil kun gjennomføres elektiv kirurgi som har medisinsk prioritet (bl.a. kreft og pakkeforløp) 
• Kirurgisk poliklinisk virksomhet vil trappes ned innen flere fag 
• Medisinske poliklinikker er foreløpig ikke planlagt redusert. Dette vurderes fortløpende utfra behov for omdisponering 

av ressurser 
• Endel polikliniske konsultasjoner, både medisinske og kirurgiske, vil bli omgjort til telefonkonsultasjoner for å redusere 

smittespredning 
• Brystscreening BDS stoppes mandag morgen 16.3. Den kliniske delen av BDS opprettholdes 
• Drop-in og uprioriterte timebestilling for radiologi stoppes fra mandag morgen 
• Nedtrapping av aktivitet på fertilitets avdelingen er allerede startet 
• Det henstilles til fastleger å redusere sending av pasienter til sykehuset for blodprøvetaking 

 
Det gjøres løpende vurderinger mht. til tiltak for å sikre helsetilbudet til sårbare pasienter.  Endringer kan derfor skje 
underveis etter som situasjonen utvikler seg. 
 

Funksjonsdeling NOTODDEN:  
• All Ø-hjelp innen gastro og ortopedi som ikke er bekreftet eller mistenkt korona-smittet.  
• NB! Unntatt er barn og multitraume, disse behandles i Skien 
• Akuttpoliklinikken på Notodden er åpen som vanlig 
 
SKIEN: 
• Alle pasienter med bekreftet smitte eller mistanke om smitte uavhengig av fag  
• Multitraume 
• All Ø-hjelp innen følgende fag: Gynekologi og fødsler, urologi, ØNH og plastikk kirurgi 
• Alle medisinske pasienter 
• Akuttpoliklinikken i Skien er åpen som vanlig 

 



Henvisninger • Henvisninger mottas som vanlig 
• Det kan bli noe lenger behandlingstid på henvisninger og dialogmeldinger 

 
NB! Ber om at fastleger undersøker mulig smitteeksponering og noterer resultat og at det kommer tydelig frem i 
henvisningen at dette er vurdert. 
 

Konfereringstelefon Ring sentralbord som vanlig 
Henvisning til STHF 
nettside for 
oppdatert 
informasjon 

 

 


