
 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19:      
Tid Tirsdag 24. mars 2020 kl. 14.30-15.30 

Sted SKYPE 
 
, 
 

f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer:  

Fra kommunene:     

Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess √ Anne Kristine Nitter √ 

Aremark, Halden  Halvard Bø √   

Indre Østfold, Marker, Skiptvet Jan Børre Johansen √   

Moss, Rygge, Råde, Våler, Vestby Kristian Kroghus √   

Rakkestad, Sarpsborg  Karianne Jenseg √   

Fra sykehuset:     

SØ Helge Stene-Johansen √   

SØ Jon Birger Haug √ Gro Bøhler √ 

SØ Odd Petter Nilsen √   

SØ     

SØ     

Fastlege/PKO??     
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Bakgrunn: Sykehuset opprettet en Pandemikomite som en del av sin beredskapsplan den 2.3.20. 

Kommunene var fast representert med to kommuneoverleger.  

Vi ser nå at det grunn til å endre innretning av minst to årsaker 

1. Mange av dem fra SØ som er medlemmer av Pandemikomiteen er også medlemmer av 
Beredskapsrådet. Det er mange av de samme sakene i begge møtene og dermed 
uhensiktsmessig dobbeltarbeid. 

2. Indre Østfold kommune har kommet med ønske om at hvert legevaktsdistrikt /region kan 
møte med en kommuneoverlege i Pandemikomiteen 

  

Det betyr at Pandemikomiteen nå er nedlagt og det etableres et Pandemiråd i stedet. 



 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
Dette skal være et samhandlingsråd i Coronaperioden der spørsmål vedrørende fag og samarbeid 

kan presenteres og forhåpentligvis avklares 

 

Sak 001-20 Status fra virksomhetene 

 Fredrikstad: Testet 800, 36 positive C-19, opprettet Corona-senter og luftveismottak for testing, 
planlegger egen avdeling for smittede pasienter  

 Halden: 9 positive (1 helsepersonell), testet 160 på C-19-kontoret, opprettet 6 C-19 senger på 
sykehjem (kan utvides til 22), ringes positive daglig. Aremark har opprettet 4 senger (Ingen 
positive) 

 Moss: 24 pos., etablert C-19-team med egen koordinator (følger opp alle som venter på testsvar 
og de som er positive), egen C-19-legevakt (24/7) for alle med symptomer, ønsker å etablere eget 
Corona-KAD tilbud i nærheten av legevakten. Ringer positive daglig. 

 Sarpsborg: Testet ca 330. 23 positive. Mindre testing nå. Opprettet c-19 smittemottak i 
Helsehuset der vi tar pasienter henvist av fastlegene eller fra legevakt med luftveissymptomer 
som trenger legeundersøkelse. Planlegger hvor koronasmittede skal legges på institusjonene – en 
avdeling på Helsehuset og en avdeling på et sykehjem i første omgang. Positive blir daglig fulgt 
opp pr telefon. Har bestemt å overføre denne oppfølgingen til fastlegene.  

 Indre Østfold: Eget C-19-telt utenfor legevakten, 500 testet, 26 pos (4 har vært på Kalnes), ringer 
alle positive over 60 år senest innen 1 uke for å følge opp, etablert C-19 avdeling på Edwin Ruud 
(11 plasser – kan utvides med 24 plasser (eller 50 hvis dbl.rom –totalt opptil 70), i tillegg kan man 
bruke Grinitun s.hjem ved behov. 

 Sykehuset Østfold: 14 inneliggende pos C-19 pasienter (4 på intensiv, ingen døde), solid 
skallsikring av bygg med screening av de skal inn i bygget, veldig mye opplæring, egen C-19-
enhet, kohortavdeling planlegges (4 sengeområder =100-120 pasienter), testet 800 ansatte. Egen 
post for akutt dårlige kirurgiske pasienter med C-19. 
Hyppig møter med HSØ for bl.a. tilgang på smittevernsutstyr, faglige vurderinger, samhandling. 
Kritisk nivå på en del smittevernsutstyr, men det ser ut til at Kina nå kan levere. Test-kit er 
mangelvare hos alle - også transportmedier. Venter på hurtigtesting. 

 

Sak 002-20 Hva er sykehusets planer om å utvide driften? 

 Nå brukes 2. etasje Kalnes til C-19-pasienter 

 Moss kan tas i bruk for pasienter uten smitte (legge ned elektiv drift) ca. 140 pasienter 
 

Sak 003-20 Hva skjer i resten av HSØ-RHF nå, kan SØ-HF måtte overta pasienter fra 
OUS? 

 Det har ikke vært tema ennå. Det er Vestre Viken og Ahus som er mest bekymret for 
intensivkapasitet. OUS skal kunne klare seg selv en god stund 

 

Sak 004-20 Pandemirådet er foreslått som et utvalg som rapporterer til SU 

 Pandemirådet støtter dette 



 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
 Forslaget til mandat som var vedlagt ble ikke drøftet, men rådet må være operativt og tar opp 

saker som trenger rask drøfting/avklaring.  

 Saken behandles i Samhandlingsutvalget 26.3. De beslutter mandat og representasjon 
 

Sak 005-20 Møtefrekvens/tidspunkt videre for Pandemirådet  

 Pandemirådet setter opp møteserie på tirsdager og fredag kl. 14.30-15.30 inntil videre 

 Odd Petter kaller inn til elektroniske møter i Outlook 

 Innspill til saksliste sendes Odd Petter som oppdaterer sakslista fortløpende i Outlook   
 

Eventuelt 

 Saker til neste møte (fredag 27.3) 
o  Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 epidemien (Notat Hdir) 

- Det er bekymringsfullt lite beskrevet om tiltak for psykisk helse og rus.  
o Tvang etter smittevernloven - praktisk samarbeid  

 Planer for å gjøre bruk av Ankomstsenter i Råde?  
o Kommuneoverlege i Råde melder at «det er uaktuelt å bruke det som et kommunalt 

drevet omsorgssenter. Det må i så fall være et statlig drevet lokalsykehus» 

 Melding til kom om Covid-19 dødsfall på SØ 
o Kommunene ønsker beskjed når en av kommunens innbyggere dør av C-19. Bruk vanlig 

meldetelefon til kommuneoverlegene som ved melding av positive prøvesvar 

 Er det behov for egne rutiner ved utskrivning? 
o Nei -vi skal følge vanlige praksis vedrørende kommunikasjon om utskrivningsklar pasient 

og utskrivningsprosedyrer, men være nøye på smitte/isolerings/karanteneopplysninger 
slik at kommunene kan gjøre riktig prioritering og ta hånd om pasient på rett sted. 

 Blir sykehusets ansatte prioritert foran kommunalt ansatte for testing?  
o Nei - det skal de ikke bli. Følges opp for sikkerhets skyld med lab. 

 Sykehuset melder at det er problematisk å få tak i enkelte kommuneoverleger. 
o Kommunene mener at: Hos de kommuner der dette er problematisk bør sykehuset 

kontakte kommunen på rå/kommunedirektør 

 Det er ingen smitte på kommunale institusjoner (bortsett fra en mistenkt i Moss (ansatt)) 
 
 
 
Odd Petter  


