
 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19:      
Tid Tirsdag 21. april 2020 kl. 09.00-10.30 
Sted SKYPE 

 
, 
 

f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer:  
Fra kommunene:     
Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess f Guro Steine Letting √ 
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 f 
SØ Odd Petter Nilsen √   
SØ     
SØ     
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Sak 041-20 Status fra virksomhetene 
• Fredrikstad: Fredelig. Ingen pos. siden lørdag. Befolkningen ser ut til slippe litt opp på 

restriksjonene. 
• Halden: Ingen nye positive siste 3-4 døgn. Forbereder seg på mer testing 
• Moss: Flere nye positive. Ett nytt dødsfall på Orkerød sykehjem og det er vanskelig å få kontroll 

på smittespredningen. De ønsker å teste alle pasienter/beboerne (88) og ansatte (100) på 
sykehjemmet (hvis SØ-lab har kapasitet) – FHI er konsultert om dette. 

• Sarpsborg: Ingen nye positive. Planlegger mer testing 
• Indre Østfold: 2 nye positive siste dagene. Ingen på sykehjem. 
• Fastlege: Ingenting nytt - rolig 
• Sykehuset Østfold: Fremdeles rolig. 4 innlagt med Corona. Ansatte på Koronaavdelingen 

begynner å bli slitne fordi de driver en blanding av akuttmottak og legevakt. 
Det er utfordrende å øke aktiviteten til mer normal drift. Det er ikke mulig å etablere vanlig drift 
slik den var før Korona 
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Sak 042-20 Innspill til Helsedirektoratets arbeid med planlegging av økt testaktivitet 
Helsedirektoratet har bedt Kristian bistå dem med å forberede hvordan kommuner skal kunne 
gjennomføre langt flere tester enn i dag (fra 30 000 til 250 000 pr uke). Hva må være på plass av 
utstyr, personell og logistikk/rutiner slik at man kan teste 5 % av befolkningen i kommunen hver uke. 
Han ønsker en diskusjon/drøfting for innspill til dette arbeidet i dagens møte. 

Innspill fra Pandemirådet under de enkelte kapitlene (innspill kan sendes Kristian – han har deadline 
for dette kl. 18 i morgen (onsdag 22.4)): 

Hva trengs av materiell: Det er det vanlige snittevernutstyret som foreløpig skal brukes 
Det er behov for testutstyr, transportmedier og laboratorieutstyr 

Hva trengs av personell: Ikke-medisinsk personell kan læres opp til å ta prøver. Halden har brukt 
helsesekretærer – det har fungert fint 

Hva trengs av rutiner: Det er personellkrevende å ta testene (fylle ut papirer, telefoner) etter dagens 
rutine. 5 % økning tilsier helt andre rutiner. Selvtesting er ikke et godt alternativ. Det er vanskelig å 
utføre på seg selv og testene er vanskelig å stole på (er de tatt korrekt?) 

Er det mulig å få 5 % av befolkningen til å møte til testing? Er de motiverte? 

Skal det testes personell med viktige samfunnsmessige funksjoner? Kan kommunen selv vurdere 
disse? Hva skal indikasjonen for disse være? – de må ha symptomer. 

Hvordan markere på rekvisisjonen at pasient er testet på svak indikasjon? Hvordan unngå å teste 
uten indikasjon? 

Tilbakemeldinger av prøvesvar: Man må ha en elektronisk løsning for å melde svar til de testede. 
Med det nye volumet er ikke telefon aktuelt. Fastlegene bør få svar. 

Denne uka er testkapasiteten i Norge ca. 75 000 – i uke 27 skal 300 000 tester per uke være 
tilgjengelig 

 

Sak 043-20 Informasjon/oppfølging 
1. Tilbakemelding på muligheter for opplæring av kommunalt ansatte leger for innleggelse av 

Midline-kateter (Piccline er uaktuelt):  
Forslaget fra sykehuset: Kommunale leger kan gå sammen med Access-teamet på sykehuset 
(som har 5-6 innleggelse av midline/Piccline daglig). Sarpsborg planlegger å sende to leger til 
access-teamet for opplæring. Disse to kan bistå med opplæring til andre kommuner. Dette 
kan være en god pilot. Midline-innleggelse krever ultralydveiledning 
OBS: Midline kan ligge opptil 30 dager, men man ser at det ofte kan bli trombosedannelse 
allerede etter 10 dager. 

2. Tilbakemelding vedrørende palliasjon av covid-19 pasienter. I Pandemirådets møte 14.4.20 
ba rådet overlege Michael Steffen (SØ) og kommuneoverlege Siri Brelin (Sarpsborg) (som 
begge hadde laget prosedyre for palliasjon) om å se på muligheter for å slå disse sammen. 
Steffen og Brelin har diskutert dette og her er svar fra Steffen: 
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«Algoritmen som Siri skrev (som er jo den kjente behandlingen mot dyspne)  er jo den som vi 
må bruke til «vanlig» palliasjon i covid situasjonen. Den er den som gjelder om ikke 
pasientmengden sprenger kapasiteten (med tanke på plass, teknisk utstyr og ikke minst 
personal). 
Om vi får en situasjon som i Bergamo, at pasienter ligger i telt, i hjemmene osv. uten at 
personalet og utstyr strekker til, det er da hvor vi må ta den ukonvensjonelle planen min i 
betraktning». 
Det betyr at vi forholder oss til 2 separate prosedyrer foreløpig. Sarpsborg algoritme sendes 
kommuneoverlegene i dag. SØ’s prosedyre avventes distribuert til Pandemirådets vurdering 
24.4 

3. Det ønskes en presisering (Jan Børre) av punkt fra forrige møte om testing og hvilke grupper 
som skal testes. Det er hjemmel i FHI’s retningslinjer for å teste personell med 
samfunnskritiske funksjoner og det foreligger en liste på regjeringen.no på hva som eventuelt 
kan defineres inn som samfunnskritiske funksjoner. Det vil også være lokale variasjoner og 
behov for testing av personell. 
Presisering: Personell med samfunnskritiske funksjoner kan vurderes testet på linje med 
helsepersonell nå når testkapasiteten økes, hvis det er kapasitet til det i alle ledd. Andre 
grupper som rusmisbrukere kan også vurderes for testing. Det skal være luftveissymptomer. 
Når barnehagebarn med luftveissymptomer nå skal testes, i tillegg til flere andre nasjonalt 
prioriterte grupper, så kan det bli mange og det vil utfordre testkapasiteten, særlig med tanke 
på grupper utenom de nasjonalt prioriterte gruppene.  
Når testkapasiteten etter hvert økes betraktelig, vil FHI komme med tilpassede retningslinjer. 

4. Tilbakemelding fra Jon Birger vedrørende de 53 pasientene som har vært innlagt på SØ. Disse 
ble skrevet ut til slik: 6 til sykehjem, 1 KAD, 1 til et annet sykehus, 39 hjem, 5 døde.  
Jon Birger har sett nærmere på de 15 første. Der var det mange skiturister fra Sør-Europa og 
få sykehjemsinnleggelser blant disse ved utskrivning. De kom seg raskt og ble utskrevet til 
hjemmet. Han vil se mer detaljert på de resterende pasientene senere 

 
Eventuelt  
Ingen saker ble meldt inn 

 
 
Odd Petter  
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