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Sak 006-20 Status fra virksomhetene 

 Fredrikstad: Klargjør plasser på akuttavdelingen på helsehuset for mottak av pasienter fra 
sykehuset 
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 Halden: Intet spes. 

 Moss: Intet spes. 

 Sarpsborg: Satt av en avdeling på Helsehuset i dag for Coronapasienter + fortetting på sykehjem 

 Indre Østfold: Klinisk etisk komite opprettes for prioritering av pasienter når det blir behov 

 Sykehuset Østfold:  
o Nedskalering av elektiv drift. Kun nødvendig behandling for å hindre sykdom å utvikle seg 
o Nytt oppdrag fra HSØ= kapasitet skal være på 80 senger på intensiv (tidl. 45 senger) –  

svares ut innen 1.4.20 
o Klinisk etisk komite foreslår hvilke pasienter som skal på respirator eller ikke. Mer 

detaljert for beslutningstøtte til de som står oppe i vanskelig situasjoner 

 

Sak 007-20 «Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 epidemien 
- notat fra 25.3.20  Helsedirektoratet  

 Både kommunene og sykehuset har jobbet etter dette dokumentet allerede og har gjort tiltak i 
tråd med dette. Status er at det meste er på stell  

 Det er ikke godt å si hvor stort behov det blir for å ta imot pasienter fra sykehus hvis/når dette 
eskalerer. Heller ikke hvor behandlingskrevende disse pasientene vil. Dette vil sannsynligvis bli en 
stor utfordring som vi må samarbeide tett om  

 Det er lagt opp til stor fleksibilitet på antall senger, men personell og kompetanse kan bli kritisk 
 

Sak 008-20 Tvang etter smittevernloven - praktisk samarbeid  

Denne veilederen er fremdeles under arbeid og vil tas på møte i Pandemirådet tirsdag 31.3.20 

 

Sak 009-20 Pandemiråd-  Mandat og representasjon  

Dette ble vedtatt i Samhandlingsutvalget 26.3.20. Det vil komme noen skriftlige endringer i versjonen 

som var vedlagt innkallingen (orienteringssak).  

 

Sak 010-20 Rutinebeskrivelse – smittevernutstyr – fra Hdir 24.3.20 

Det har kommer ny «Nasjonal ordning for fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid 

med helseforetak» (24.3.20). I samtale mellom SØ og HSØ i dag er følgende avklart/tydeliggjort. HSØ 

har ansvar for fordelingen: 70 % til sykehus, 20 % til kommunene og 10 % til lager. Det er avklart at 

det skal gå bestillinger (egne skjemaer i Altinn) fra kommunene til fylkesmannen. Disse går så til HSØ 

som organiserer det hele med egen logistikk / leveranser tilbake til kommunen – ikke noe går via 

sykehus til kommune. 

 

Sak 011-20 Covid-19 på sykehjem – råd fra avdeling for smittevern SØ  

Det er sendt ut et skjema fra avdeling for smittevern med praktiske råd om hvordan smittevern kan 

håndteres når beboere på sykehjemmet blir eksponert for covid-19. F.eks. bruk blå smittefrakker i 
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stell mens man venter på prøvesvar eller symptomutbrudd sov. Pandemirådet ønsker at disse rådene 

sendes ut til alle sykehjemmene.  

 

Sak 012-20 Pasient som passer på KAD-enheten i kommunen,  

men er mistenkt smittet – hva gjør vi (legges på KAD eller Kalnes)? – Halvard Bø 

- Det tar tid (7-10 dager). fra symptomer til pasienter blir dårlige (behov for respirator) Det betyr at 

man har tid til å flytte dem fra KAD til SØ hvis de blir dårligere 

 

Sak 013-20 Behov for papirsvar i tillegg til elektroniske prøvesvar?  

Papiret kan slås av! Kontakt Odd Petter, så vil sykehusets laboratorium ordne dette.  

Det vil da gjelde alle papirsvar-rapporter for fagområdet mikrobiologi. Det vil bli sendt ut et 

reservasjonsskjema som må signeres og returneres. 

 

Sak 014-20 Spørsmål meldt inn av Samhandlingsutvalget 

Samhandlingsutvalget fikk i møte 26.3.20 meldt inn flere spørsmål fra kommunene (Moss). De ble 

ikke behandlet, men sent til Pandemirådet for behandling i dagens møte: 

a) Hvilke pasienter må vi nå forberede oss på å få ut fra sykehus? 
- Foreløpig vanlig prosedyre.  
-I fase 4 kan det komme svært dårlige pasienter ut. Kommunene må i prinsippet ta imot det 
sykehuset trenger å skrive ut. Da må vi samarbeide tett og lage gode retningslinjer 
 

b) Hvilke pasienter forventer dere at vi skal behandle selv i kommunen (utover egne 
sykehjemsbeboere)? 
-Alle som kommunen kan behandle 
 

c) Hvilken bistand kan vi få fra sykehuset? 
-Klinisk bistand og rådgivning blir viktig (bl.a. lege-lege konferering 24/7), rutiner og kriterier 
for behandling. 
 

d) Kan det være behov for at vi ute tar blodgasser? 
-I første omgang er oksymeter bra nok 
 

e) Er det spesielt behandlingsutstyr ut over smitteutstyr, iv. utstyr, o2-konsentratorer og 
forstøvere vi bør ha tilgjengelig i kommunen?  
- Cpap/Bipap kan kanskje være behandlingsutstyr som kan avlaste respiratorbruk. SØ skal 
innhente råd fra lungelegene. Tas opp i Pandirådet tirsdag 

f) De pasienter som skal overførers kommunen og som har fått piccline/midline perifere 
kateter fordi de kan være vanskelig å stikk og har smitte: La det ligge ved utskrivning hvis 
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pasienten kanskje kan tenkes å få bruk for dette igjen  
 

g) Leie av parkeringsplasser ved Moss sykehus (spørsmål fra mosseregionen) 
- Moss kommune kan kontakte FM-avdelingen (Facility Mangement) på sykehuset. 

 

Eventuelt 

 Ved utskrivelse til interkommunal Corona-KAD bes sykehuset sende PLO-meldinger til Moss 

 Det er mange prøvesvar som tar lang tid ift. raskt behov for svar. Det er eksempler på svar som 
etterlyses og svaret har vært at prøven ennå ikke er analysert etter et par døgn. Kan kommunen 
skrive en slags prioritert på rekvisisjonen? På SØ prioriteres inneliggende pasienter før 
helsepersonell. Det kan kanskje kommunene også gjøre 
SØ lager forslag til prioritering i samarbeid med lab. Dette tas opp i neste møte. 

 Er det behov for å teste enkelte brannmenn, politimenn og de som jobber på vannverket 
(nøkkelpersonell) (Sarpsborg)? Vil de prøvene bli avvist på sykehuset? 
-Det er ikke iht. FHI retningslinjer og er utgangspunktet  ikke hensiktsmessig 

 Testkapasiteten på sykehuset er ikke kritisk, men blir hele tiden antydet kritisk fordi vi kun har 
reagenser/pinner for en uke 
 
 
 
Odd Petter  


