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Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19:      
Tid Fredag 3. april 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 √ Lasse Henriksen  

Indre Østfold, Marker, Skiptvet Jan Børre Johansen √   

Moss, Rygge, Råde, Våler, Vestby Kristian Krogshus √ Sarah Frandsen Gran  

Rakkestad, Sarpsborg  Karianne Jenseg √   

Fastlege Benny Adelved √   

Fra sykehuset:     

SØ Helge Stene-Johansen f   

SØ Jon Birger Haug √ Gro Bøhler √ 

SØ Odd Petter Nilsen √   

SØ     

SØ     
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Sak 022-20 Status fra virksomhetene 
 Fredrikstad: Antall positive Fr.stad 57 , Hvaler 2. Ingen smitte på sykehjem/KAD 

 Halden: Antall pos. 22, ingen smitte på sykehjem, 1 dødsfall – her var det var spørsmål/ønske om 
obduksjon, men patologen obduserer ikke de som er korona positive. Det var også vansker med 
syning på sykehuset og det ble ikke gjennomført. Se eventuelt - punk 2 

 Moss: Positive pasienter 2.4.20: Råde 2, Vestby 19, Våler 5. Moss 63. Helsepers i karantene / 
isolasjon: Råde 0, Vestby 14, Våler 5, Moss ca. 150. Kasper mottak er i karantene, ett legesenter i 
karantene. Det er tatt fire koranaprøver post mortem på pasienter, der man vet at det har vært 
hoste, tungpust, koronasuspekte symptomer, etter samråd med smittevern på FHI (FHI ønsker 
dette).  
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 Sarpsborg: 42 positive, ett dødsfall (på SØ) – den ble ikke meldt til kommunen slik som avtalt. Se 

eventuelt punkt 3 

 Indre Østfold: 41 positive, ingen på sykehjem, 100 ansatte i karantene 

 Sykehuset Østfold: Innlagt 23 positive, 6 av disse på intensiv, 200 ansatte i karantene. SØ er bedt 
om å etablere 80 respiratorplasser (økes fra et utgangspunkt på 8(!)). Stor utfordringer per nå vet 
vi at vi får til 49 plasser 

 
Sak 023-20 Forslag til prosedyrer for håndtering av pasienter i kommune  
– ved Gro Bøhler – avd. for smittevern SØ – 2 prosedyreforslag vedlagt innkallingen  

Drøfting: Dette er nyttig. Men mye av dette er overordnet og det har kommunene selv og mye av det 

ligger også på FHI. Kommunene ønsker også noe mer konkret vedrørende bruk av munnbind. Mange 

er bekymret. 

Kommunene ser gjennom prosedyren nøye og gir tilbakemelding til Gro Bøhler Gro.Bohler@so-hf.no 

/ 97619235 før hun sender den ut 

 

Sak 024-20 Forslag til reviderte dokument: Tvang etter smittevernloven – lokal 
veileder 
Oppfølging fra Pandemirådsmøte tirsdag 31.3  

Drøfting i dagens møte: Bra at det er tydeliggjort at det nå kan søkes Helsedirektoratet (nødrett) om 

isolasjon med tvang ved positivt svar i f. eks. sykehjem. Det er uklart om tvungen legeundersøkelse 

med isolasjon fram til prøvesvar foreligger, kommer inn under denne nødretten. Rådet ønsker at 

juridisk avdeling SØ raskt tar kontakt med H-dir for å avklare dette. 

 
Sak 025-20 Samarbeid om KAD-pasienter informasjon ved utskrivning og ønske om 
behandlingsprosedyrer for Covid-19-pasienter, med og uten behov for palliasjon, i 
kommunen  

Innmeldt fra Halden  

1. Det er viktig ved Diagnostisk KAD-sløyfe ved mistanke om covid-19 og ved luftveisinfeksjon 
generelt, at det i akuttmottaket skjer en rask diagnostisering og konkret vurdering av 
behandlingsnivå slik at pasientene sluses til riktig avdeling – sykehus, KAD eller kommunal 
koronaavdeling.  
Svar: Akuttmottaket får beskjed om dette. Hvorvidt pasienten skal på KAD eller 
koronaavdeling må kommunen avgjøre på bakgrunn av informasjon fra mottaket 

2. Ved utskrivning av inneliggende covid-19 positive pasienter til kommunen må følgende være 
avklart og meddelt kommunen: RESP status, HLR status, om det er aktuelt med reinnleggelse 
ved sykehus og kriterier for reinnleggelse. 
Svar: Dette presiseres/legges inn i rutinene i SØ 

3. Det ønskes prosedyrer for behandling av covid-19 i mer aktiv fase, dersom det er meningen 
at kommunen skal ha andre pasienter enn de som er avklart rent palliativt. Hva er 
intensivbehandling av disse når en ser bort fra respirator (som vi selvsagt ikke har på 
helsehuset/sykehjemmene). Hva er det da som overvåkes og gis av behandling slik at vi 
enklere kan skille når det er indikasjon for innleggelse/øke nivået?  
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4. Det ønskes også prosedyre for behandling av covid-19 pasienter i palliativ fase (pasienter 

som ikke vi ha nytte av intensiv støttebehandling eller respirator og med symptomtrykk som 
kan ivaretas ved helsehus/sykehjem).  
Helse Vest, Ahus og Siri Brelin i Sarpsborg skal ha utarbeidet en slik prosedyre/utkast. 
Sykehuset ber om å få disse dokumentene slik at disse kan danne grunnlag for utarbeidelse 
av egen veileder/prosedyre lokalt i SØ’s opptaksområde.  
Flere miljøer på sykehuset jobber allerede med lignende problemstillinger. Når de er klare vil 
aktuelle dokumenter sendes kommunene også. 
Denne må ikke divergere fra enigheten om at sykehjemspasienter som blir syke av Covid-19 
bør behandles i sykehjem og ikke i sykehus, med mindre det er særlig tungtveiende grunner 
for at innleggelse i sykehus åpenbart vil forlenge livet vesentlig og gi økt livskvalitet i hht. H-
dir’s retningslinje. Dette vil primært gjelde langtidspasienter på sykehjem. Bortsett fra 
respiratorbehandling kan disse pasientene, i hovedsak, få samme behandling på sykehjem 
som på sykehus. 

 
 

Sak 026-20 Tidlig kommunal rehabilitering av Covid-19 pasienter med skadede 
lunger etter sykehusopphold  
- forebygging av senkomplikasjoner (lungefibrose). – Jon Birger Haug 

Det er behov for å lage retningslinjer for kommunene for å ivareta pasientene med behov for 

lungerehabilitering etter utskrivelse. Lungelegene og fysioterapeuter må bidra i arbeidet 

 
Sak 027-20 Informasjon 

1. E-post fra Mosseregionen med oppdatering på Coronasmitte/tiltak i kommunene (vedlagt 
innkalling) 

2. Statistikker (3) fra Jon Birger, som avtalt i forrige møte, med overvåkingsresultater for hhv. 
SØ og kommuner (vedlagt innkalling) 
 

 

Eventuelt 
1. Våler ønsker SMS på negative prøvesvar direkte fra lab på SØ til pasienten. Da slipper Våler å 

formidle dette på SMS selv.  
Svar fra lab: SØ har ikke noen elektronisk støtte for dette. Lab-systemet LVMS forholder seg til 
rekvirent og har behov for HPR og HER id til rekvirent for å sende over elektroniske svar. Lab har 
derfor ikke nødvendig informasjon til å sende svar rett til pasient. De har ikke HER id. 

2. Jf. Sak 022-20 fra Halden  
o Obduksjon: Det kan være viktig med obduksjon i noen tilfeller og sykehuset vil lage en 

overordnet på prosedyre om dette slik at obduksjon kan gjennomføres.  
o Syning: Sykehuset skal sørge for å legge til rette for syning av pasient etter 

koronadødsfall i samarbeid med begravelsesbyråene. 
3. Jf. Sak 022-20 fra Sarpsborg 

o SØ skal ringe kommunen ved koronadødsfall iht. denne retningslinjen: 
 SØ ringer umiddelbart til kommuneoverlegene   
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 Sengeposten skal gi opplysninger til kommuneoverlegene ved eventuelt 

oppfølgende telefon fra kommuneoverlegene (ikke taushetsplikt) 
4. Spørsmål: Når pasient på sykehjem får luftveissymptomer (koronasuspekt) og pasienten testes 

(og isoleres) - skal da alle nærkontakter ha karantene fra symptomoppdagelse eller 24 timer før 
symptomstart og inntil prøvesvar foreligger. Svaret er at de behandles som nærkontakter fra 
symptomstart 

5. Prioritering av prøver fra ansatte og inneliggende pasienter på kommunal institusjon fungerer 
ikke på laboratoriet. Ved spørsmål er svaret at de tar alle prøver etter hvert som de kommer inn. 
Helge/Jon Birger følger opp dette med lab 

6. Forsyning av smittevernutstyr (Helge): Det kommer nå bl.a. 2,4 mill. munnbind til HSØ – 680 000 
til kommunene. Hvis kommunene ikke får nok, må det meldes fylkesmannen 

7. Ambulansetransport internt i kommunene: I forbindelse med etablering av koronaavdelinger i 
kommunene vil en del pasienter som skal flyttes dit ha behov for ambulansetransport. Kan 
sykehuset hjelpe kommunene med det?  
Svar: Det tas opp med prehospital avdeling – sjekkes ut til neste møte 

 
 
Odd Petter  
 


