Årsplan ortopedisk avdeling MHH 2020
Mindre justeringer må påregnes (f.eks som følge av utbyggingsprosessen).

Uke 1
2/1
3/1

Hospitalet åpner med operasjoner og innleggelser på postene
5 operasjonsstuer med SDI pasienter,
2 stuer med DK
Vanlig drift

Uke 8
Skolens vinterferie
17/2 - 23/2 1 operasjonsstue mindre på HO hele uken
Poliklinikk, lab, rtg , inntakskontor og timebestilling åpen
POPP og proteseskole stengt
Fysio/ ergo/ sosio åpen
Uke 15
6/4 - 12/4
6/4 - 7/4

Påskeuken
Operasjonsstua og PO stengt
Mandag og tirsdag
Sengeposten åpen
Poliklinikk, lab, rtg, inntakskontor og timebestilling åpen, redusert drift
POPP og proteseskole stengt
Fysio/ ergo/ sosio åpen

8/4

Onsdag
Sengeposten åpen til 12
Poliklinikken åpen til 12, kun vakth. ort. lege tilstede og tar øhj
Poliklinikk, lab, inntakskontor og timebestilling åpen til 12
Rtg stengt
Fysio/ ergo/ sosio åpen til kl 12
POPP og proteseskole stengt

13/4

Hele sykehuset stengt

Uke 27
29/6 - 5/7

Nedtrapping mot sommerferie
1 operasjonsstue mindre på HO hele uken
Tidlig oppstart alle operasjonsstuer onsdag 1/7
(Ressursbestemt fra dag til dag, dvs kan bli mer)
(Mer redusert på fredag, 2 HO stuer med drift til 12, 2 dk stuer i drift til 12)
Sengepost åpen t.o.m. lørdag 4/7 kl 1500.

Uke 28
6/7 - 12/7

Operasjonsstua og PO stengt
Sengepost åpen på mandag, men stenger kl 1500
Poliklinikk, lab og timebestilling åpen
Inntakskontor stengt
Fysio/ ergo/ sosio åpen
Rtg en lab åpen

Uke 29
13/7 - 19/7 Operasjonsstua og PO stengt
Sengeposten stengt

Poliklinikk åpen (redusert: 7 ortopeder)
Lab åpen
Rtg stengt
POPP stengt
Inntakskontor stengt
Fysio/ ergo / sosio stengt
Uke 30
20/7 - 26/7 Operasjonsstua og PO stengt
Sengeposten stengt
Poliklinikk åpen (redusert: 4 ortopeder)
Lab åpen
Rtg stengt
POPP stengt
Inntakskontor stengt
Fysio/ ergo /sosio stengt
Uke 31
27/7 - 2/8

Operasjonsstua og PO stengt
Sengeposten stengt
Poliklinikk åpen (redusert: 1 ortoped)
Lab åpen
Rtg en lab åpen, men redusert
POPP stengt
Inntakskontor åpent
Fysio/ ergo /sosio stengt

Uke 32
3/8
4/8 - 9/8

Opptrapping etter sommeren
Oppstart 0930 - 4 operasjonsstuer dagkirurgi inntil 16 pasienter
1 operasjonsstue mindre på HO

Uke 33-35

Trolig fortsatt redusert corona-drift på HO
Full drift på DK.
Vi får "nøkkelen" til nybygget etter planen 28. august.
Forberedelser til å ta i bruk nybygg
- Fyller opp i skuffer og skap etc. i nybygg
- Starter å bruke mottak/poliklinikk-arealer i 1. etasje nybygg.
- Forbereder bruk av ny innledning og ny operasjonsstue i 4. etasje nybygg.
- Forbereder bruk av ny sengepost i 3. etasje nybygg.

Uke 36

Uke 37 og 38
Helseministeren åpner nybygget offisielt tirsdag 8. september.
Oppstart mye ny logistikk i forbindelse med nybygg.
Noe redusert drift. Håper å kunne skalere opp til full drift på HO i løpet av september når
nybygget er tatt i bruk.
- Starter evt. å bruke sengepost i 3. etasje nybygg i uke 38.
Uke 40
Skolens høstferie
28/9 - 4/10 1 operasjonsstue mindre på HO hele uken, vanlig DK
POPP og proteseskole stengt

Uke 43
Høstmøteuken - høstmøtet blir webinar i år
19/10-20/10 Vanlig drift etter malen
21/10
5 stuer HO/DK, tidlig oppstart alle stuer, evt ikke ort pol
22/10
Trolig noe mer aktivitet enn vanlig i høstmøteuken
23/10
Trolig noe mer aktivitet enn vanlig i høstmøteuken
Uke 51
16/12

14-18/12
Tidlig oppstart alle stuer.

Uke 52
21/12
22/12
23/12

21-23/12
Kun dk/SDI 1 døgn
Kun dk/SDI 1 døgn
Ingen operasjoner, sengepost stenger kl 15.

Julehøytiden
28, 29, 30,
Operasjonsstua og PO stengt
Sengeposten stengt
Poliklinikk, lab, rtg stengt(?) (redusert: 1 ortoped)
Timebestillingen åpen
Inntakskontor stengt
Fysio/ ergo / sosio/ bassenget stengt
Sykehuset åpner med full drift 4. januar 2021

