
 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19:      
Tid Tirsdag 14. 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 032-20 Status fra virksomhetene 
 Fredrikstad: Roligere. Tester ca. 10 pers om dagen. Smittetall er 72. Ingen smittede i 

sykehjem/hjemmetjeneste. Smitteoppsporing er enklere nå med færre nærkontakter. 

 Halden: Rolig. Testet 15 i påsken. 2 av dem positive. Ingen smittede på sykehjem. Legevakt har 
hatt den roligste påsken på mange år (uten svensker og hytte/campinggjester) 

 Moss: 115 positive i regionen. Nytt dødsfall i går på sykehjem (totalt 2) 

 Sarpsborg: Rolig påske. 56 positive til sammen. Ingen smittede på sykehjem 

 Indre Østfold: Ingen nye positive tester siden onsdag. Tester ca.  20 pr dag. Ingen smittede på 
sykehjem. Roligere på legevakt 

 Fastlege: Det er fremdeles mindre å gjøre på legekontorene.  

 Sykehuset Østfold:  
o HSØ har bestemt at sykehusene går i grønn beredskap fra 15.4.20 og øke innsatsen 

overfor andre pasientgrupper enn covid-19 pasienter.  
o Beredskapsgruppen på sykehuset reduserer møtefrekvens til en gang i uka 
o Rolig. 10 positive innlagt. En på intensiv – ingen på respirator 
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Sak 033-20 Økt testaktivitet overfor deler av befolkningen? 
– etter regjeringens pressekonferanse før påske ønsker flere å øke testingen av f.eks. 

innvandrerbefolkning, i rusmiljøer, blant skolebarn i forb. med skolestart m.v. – bør vi diskutere 

kriterier for dette eller vil det komme nasjonale kriterier? 

Vedrørende testing: 

1. Økningen vil i første rekke skje på de store universitetssykehusene (OUS og Ahus i vår 
region). 

2. SØ skal kunne komme opp til 600 tester pr døgn når vi etter hvert får overført reagenser. Det 
er betydelig mer enn i dag 

3. Hurtigtest i SØ blir først og fremst skal brukes først og fremst i forbindelse med innleggelse i 
sykehus. Usikkert når det kommer 

4. Serologitesting kan komme i slutten av april 
 

Hvem skal testes? 

1. Det er foreløpig ikke noen retningslinjer på hvilke pasienter/grupper som skal testes, men 
det vil ikke være opp til hver kommune/sykehus å sette disse kriteriene 
Vi avventer nasjonale føringer og vil følge dem 

2. Oppskalering av testing skal skje koordinert iflg. HSØ. 
3. Hvis de kommende nasjonale anbefalinger gir rom for kommunene å prioritere noe selv, 

ønsker Pandemikomiteen at våre kommunene er koordinerte og noenlunde samstemte i 
hvem som skal testes, slik at det tilbudene lokalt ikke er så forskjellige. Det er lettere å 
kommunisere og vil kunne gi befolkningen mer trygghet 

 

Sak 034-20 Informasjon/oppfølging 
1. Informasjon:  

a. Foreløpige prøvesvar vs. endelige svar fra laboratoriet? 
Bakgrunnen for spørsmålet er at Halden har hatt praksis med å vente til endelig svar 
foreligger før de gir ut svaret til den testede. I påsken drøyde det med endelige svar 
og det var uheldig. Laboratoriet opplyser at: 

i. Når det gjelder Corona er foreløpige svar = endelig svar. 
ii. Grunnen til at det kan drøye med endelig svar, er at resten av luftveispanelet 

ikke er kjørt 
b. Gjennomsnittlig liggetid ved Covid-19  

i. I forrige møte ble gjennomsnittlig liggetid satt til 3,44 – det må nyanseres 
fordi det også gjaldt de som ikke var endelig bekreftet positive, men hadde 
fått diagnosen 

ii. Riktig skal være: SØ har hatt 36 pasienter som er bekreftet covid-19 positive. 
Disse har en gj.snittlig liggetid på 4,7 døgn. Det er stort spenn i liggetid fra de 
som er på intensiv til de som har svært kort (nærmest poliklinisk) liggetid 

c. Midline/Piccline-innleggelse utenfor sykehus 
i. Det har tidligere framkommet ønske om å få lagt inn slike katerere til covid-

19 pasienter i kommunene med behov av en robust i.v. inngang.  



 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
ii. Tilbakemelding fra anestesiavdeling (som legger inn kateterne på SØ) er: 

1. Piccline må legges inn ved hjelp av rtg thorax og kan følgelig ikke 
legges inn ambulant 

2. Midline kan legges inn utenfor sykehus. Man bør være to pers som 
utfører prosedyren.  

3. Anestesiavdeling ønsker at Jon Birger, på vegne av kommunene, 
henvender seg skriftlig til dem, skisserer problemet og ber dem lage 
en løsning på dette inkl. henvisningsprosedyre. Han vil gjøre det. 

d. Tiltakskort/prosedyre «Palliativ behandling ved dyspné ved covid-19» - SØ april 
2020 var vedlagt sakslisten. Den er laget av Senter for lindrende behandling for bruk 
internt på sykehuset, men kan også brukes i kommunene.  
Pandemirådet ønsker at den sendes ut til kommunene via kommuneoverlegene. 
 
I tillegg har kommuneoverlege Siri Brelin i Sarpsborg laget en algoritme på det 
samme, men kanskje for dårligere Covid-19 –pasienter, med utgangspunkt i flere 
prosedyrer fra Ahus, Haraldsplass og Bergen/Stavanger kommune.  Sarpsborg 
kommune tenker å bruke denne for de som ikke lindres av vanlig prosedyre ved 
dyspnoe på slutten av livet. Den deles også gjerne med de andre kommunene. 
 
Pandemikomiteen mener at disse to tiltakene bør slås sammen, slik at Siris algoritme 
blir en slags opptrapping i forhold til SØ’s tiltakskort. Rådet ønsker at SLB og Siri 
samarbeider om dette. Det vil være best med en felles prosedyre som favnet alle 
palliative Covid-19 pasienter med angivelse av når det skal trappes opp osv. 
 
Odd Petter tar saken til SLB 

Eventuelt 
 Smittevernsutstyr til avtalespesialister?: Sarpsborg har fått henvendelse fra en privat 

avtalespesialist om det er kommunen som skal bidra til å skaffe dem utstyr (spesialisten 
hadde bestilt selv, men ikke fått på flere uker) 
Svar: Disse har avtale med HSØ og er en del av spesialisthelsetjenesten. De bør forsynes 
direkte fra HSØ og ikke kommunen 

 Det finnes ulik informasjon om bruk av åndedrettsvern for bl.a. HLR og bruk av forstøver. 
Hva tenker sykehuset om dette?  
Svar: SØ forholder seg til FHI’s retningslinjer 

 Hva med spirometri – skal/bør det gjøres for tiden? (spm. fra fastlege)  
– Spirometri er i hovedsak en del av diagnostisering og ordinær oppfølging av 
KOLS/Astma. Det er en risiko for aerosoldannelse og bør derfor begrenses  

 Det er nå laget en god prosedyre for smitteoppsporing av ansatte på sykehuset. Det 
inkluderer et xls-ark som sendes kommuneoverlegene når det er utfylt. 

 

Etter avsluttet Pandemirådsmøte hadde kommunene hadde et eget møte for å diskutere 

organisering av smitteoppsporingsteam i kommunene  

Pandemirådet fortsetter med 2 møter ukentlig inntil videre 

Odd Petter  


