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Sak 028-20 Status fra virksomhetene 
 Fredrikstad: 2-3 nye positive per dag. Totalt 66. Ingen på sykehjem. Roligere. Mindre testing. 

 Halden: Rolig på testfronten og på koronatelefonen - få positive svar. Ingen positive på sykehjem. 

 Moss: Få/ingen nye positive siste døgn. Antall positive: Råde 2, Vestby 21, Våler 6, Moss 78. 
Antall helsepersonell som er i karantene/isolasjon; Råde 2, Vestby 19, Våler 0, Moss 45.  
Antall beboere i sykehjem eller annen institusjon, som er i karantene/isolasjon: Råde 12 
(ankomstsenteret), Vestby 0, Våler 0, Moss 66 (3 avd. på sykehjem) 

 Sarpsborg: Roligere – 46 positive. Ingen positive på sykehjem (hverken ansatte eller pasienter). 
Stor nedgang i antall testede. 

 Indre Østfold: 43 positive koronaprøver. Relativt rolig. Få nye positive. Ingen smittede på 
sykehjem/Helsehus. Ønsker å teste flere av de ansatte på sykehjem 

 Sykehuset Østfold:  
o Færre ledige senger nå enn de siste ukene. 16 positive innlagt, 5 på intensiv (alle på 

respirator) ingen kritisk syke. Ansatte= 1000 testet  19 positive.  
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o Pasienter med utenlandsk opprinnelse er overrepresentert på innlagte i sykehus. Årsaken 

er ukjent. Er det tiltak i kommunene som kan bidra til f. eks. bedre 
smittevern/informasjon til disse gruppene?  
-De er laget informasjonsmateriell på flere språk og det planlegges (Fredrikstad) video for 
å få ut informasjon. Dette bør deles med andre kommuner. 

o Opplysninger om smittestatus på Covid-19-pasinter ved utreise: I forbindelse med selve 
transporten vil alle pasientene behandles som smitteførende for sikkerhets skyld. 
Smitteverntiltak etter transporten (der de skal oppholde seg (sykehjem mv.)) skal angis 
tydelig i epikrisen 

 
 
Sak 029-20 Spørsmål til SØ fra Fredrikstad 

1. Gjennomsnittlig liggetid for pasienter med Covid-19 på sykehuset?  
a. Svar: Gjennomsnittlig liggedøgn = 3,44 (inkludert intensivpasienter) 

2. Hva slags behov for oppfølging har de som allerede har skrevet ut hatt behov for? 
Korttidsplass? Hjemmesykepleie? 

a. Svar: Dette har sykehuset dårlig data på (kan se ut som at flest utskrives til hjemmet), 
men kommunene har sikre tall 

3. Hva slags behandling har pasienter med Covid-19 på ordinær sengepost i hovedsak mottatt?  
a. Trippelbehandling med Kaletra, Plaquenil og Kineret + antibiotika (bredspektret), 

tromboseprofylakse, syrehemmer og surstoff – altså en ganske kraftig 
standardbehandling!  
Nå er SØ med i en WHO-studie der man vil se på effekten av Plaquenil og Kineret og 
der vil man kunne få svar i løpet av kort tid 

b. Oksygen: På sykehus gis det opp til 10 liter, mens i kommunene bør bruke 2-4 liter (da 
er det ikke aerosoldannende) 

4. Hvilke pasienter med Covid-19 ser sykehuset for seg at kommunen må håndtere fremover? 
a. Det har ikke vært så mange pasienter på sykehuset som er utskrevet til kommunen 

enda, så foreløpig er det vanskelig å angi noen trend 
5. Hvordan fungerer rutinen for varsling av dødsfall til den enkelte kommune? 

a. Dette er innskjerpet internt i sykehuset 
b. Ny retningslinje fra FHI 6.4.20: Kommuneoverlegene har lenger ikke varslingsplikt til 

FHI på laboratoriebekreftede tilfeller av Covid-19  
c. Kommuneoverlegene har fremdeles meldingsplikt for dødsfall 
d. Det vil komme endringer fra FHI når det gjelder behandlende leges (også 

sykehuslege) plikt til å varsle dødsfall til FHI 
 

 

 

Sak 030-20 Munnbind i sykehjem og helsehus – nye retningslinjer? 
Saken kom fra Indre Østfold. Bakgrunnen var et utbrudd av Covid-19-  smitte på to sykehjem i 

Enebakk (nabokommune) og Beredskapsrådet i Indre bestemte 5.4.20 at alle ansatte på 

sykehjem/helsehus skulle bruke munnbind for å hindre smitte (selv om de ikke hadde symptomer). 

Indre mener det er god grunn for tiltaket fordi det er mange ansatte som jobber flere steder. Unge 
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folk kan ha ingen/lite symptomer selv om de er smittet (4 av de ansatte (unge) viste seg likevel å 

være positive) og det vil være uheldig om de brakte smitten videre mellom pasienter/sykehjem. 

Beredskapsrådet mener at det de er hensiktsmessig med kirurgiske munnbind av enkleste type (for 

alle) for å nedsette risiko for smitte. De ansatte er tilfredse med tiltaket som beskytter de mest 

utsatte pasientene. Indre har regnet på det og har munnbind nok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Drøfting: Dette anbefales ikke av smittevernavdelingen på SØ.  

De andre kommunene ønsker heller ikke en slik praksis fordi 1) det ikke er i tråd med FHI’s 

retningslinjer 2) det vil tære kraftig kommunenes kvote av munnbind 3) ansatte blir usikre og redde 

når andre kommuner har andre retningslinjer 

 
Sak 031-20 Tvang etter smittevernloven  

– Juridisk avdeling SØ har svart ut Pandemirådets spørsmål vedrørende tvungen legeundersøkelse 

med isolering (i påvente av prøvesvar) i kommunen.  

Drøfting: Isolering i Helsedirektorat-godkjent lokaler i kommunen skal gjelde både iht. §§ 5.2 og 5.3.  

Den lokale veilederen oppdateres og ferdigstilles  

Sarpsborg har allerede søkt Helsedirektoratet om å få bruke en avdelingen på Helsehuset og en 

avdeling på to ulike sykehjem for isolering. 

 
 

Eventuelt 
1. Informasjon om testing ved SØ: 

o Det er pt. god analysekapasitet og alle prøver tas fortløpende. Ingen blir liggende til 
neste dag og det er derfor ingen prioriteringsproblemer 

o Det kjøres analyser hver dag i påsken. Svar på prøver som kommer til lab før kl. 08.30 
foreligger ca. kl. 15 samme dag. Prøver som kommer til lab etter kl. 0830, kjøres neste 
dag.  
På røde dager/helg sendes prøver i taxi iht. avtale 

2. Ambulansetransport internt i kommunene (oppfølging fra forrige møte  vedrørende flytting av 
pasienter til koronaavdelinger i kommune):  
Kontakt AMK på vanlig måte.  

3. Råde melder at det er ønskelig å samle noen erfaringer om utskrevne covid-19 pasienter fører til 
mer behov for kommunale helsetjenester. Kunne man gjort en foreløpig kartlegging? Dette for å 
planlegge mer treffsikkert.  
Pandemirådet mener at denne kartleggingen bør utføres i kommunen som kjenner til behovet for 
kommunale tjenester. Resultat bør deles mellom kommunene for læring 

4. Halvard: Det var et Webinar i H-dir i går. Der fortalte Frosta kommune at de hadde gitt mange 
pasienter intravenøs væskebehandling og at det hadde forhindret mange sykehusinnleggelser. Er 
det andre som har vært borte i den problemstillingen? 
Drøfting: Det kan virke som disse pasientene hadde hovedsakelig gastroenterittsymptomer og da 



 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
er det viktig med intravenøs væskebehandling være riktig, men det er ellers ingenting som tyder 
på at slik behandling er riktig for andre symptomer 

5. Det er behov for oppfølging av forespørselen om Midline/Piccline fra tidligere møte:  
1) Det er ønske om at disse kateterne blir liggende når Covid-19-pasienter skrives ut av sykehus 
til kommunen  
2) Hvordan pasienter som ikke er på sykehus kan få lagt i Midline/Piccline (ambulant eller av 
kommunalt ansatte etter opplæring). Særlig palliative pasienter vil kunne ha glede av dette.  
Jon Birger kontakter Siri Brelin for diskusjon om saken.  

6. Indre Østfold bruker ikke forstøver i koronateltet fordi de mener det er aerosoldannende og ikke 
passer i et telt uten god ventilasjon. De bruker Aerochamber i stedet. 

7. Smittevernprosedyrene fra smittevernavdeling (Gro Bøhler) er revidert 6.4. etter innspill fra 
kommunene 5.4. Vedlegges referatet 

8. Karianne: En pasient som er Covid-19-positiv hadde fått beskjed fra sykehuset om at hun måtte 
teste seg før hun skulle på en poliklinisk undersøkelse om 10 dager. Er det korrekt? 
Svar: Det er ikke iht. sykehusets retningslinjer 

9. Neste møte i Pandemirådet blir neste tirsdag – 14.4.20 
 
God påske! 
 
Odd Petter  
 


