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Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19:      
Tid Fredag 17. april 2020 kl. 14.30-15.30 
Sted SKYPE 
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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 √   
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Sak 035-20 Status fra virksomhetene 
Generelt roligere på alle områder både kommuner og i sykehuset. Utfordrende med å legge om til 
mer normal drift.  

Sykehuset har god kapasitet på testing i forhold til dagens behov, men venter på mer 
utstyr/reagenser for å kunne øke testaktiviteten slik myndighetene skisserer. 

 

Sak 036-20 Behov for å rute PLO-meldinger fra andre kommuner til sentral 
koronaavdeling? 
Mosseregionen har bedt sykehuset om å sende elektronisk informasjon (PLO-meldinger) om 
inneliggende pasienter til Moss kommune, selv om pasientene tilhører Våler, Råde eller Vestby. 



 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
Dette gjelder kun pasienter som skal utskrives til Koronaklinikken. SØ har laget en intern prosedyre 
for Mosseregionen for dette.  Hvis det er behov for tilsvarende i de andre regionene – gi beskjed! 

 

Sak 037-20 Stanse sending av negative prøvesvar fra sykehuset til kommunene? 
Mikrobiologisk seksjon på SØ har fått henvendelse fra Sarpsborg kommune angående elektronisk 
rapportering av negative svar på korona-PCR. De ønsker ikke å motta disse lenger. 

a. Gjelder det flere kommuner? 
b. Hvordan tenker kommunene i så fall å få disse negative svarene? 
c. Når testaktiviteten skal økes vil det bli mange svar/tilbakemeldinger fra 

mikrobiologen til kommuneoverlegene. Mikrobiologene er få og det må sikres et 
meldesystem de kan håndtere. Telefonsvar på negative prøver er derfor lite realistisk 

Drøfting i møtet:  
• De andre kommunene i Pandemirådet ønsker fortsatt å få negative prøvesvar elektronisk. Det 

bidrar til bedre oversikt.  
• De som ønsker at dette stanser, gir direkte beskjed til mikrobiologen.  
• Ingen kommuner ønsker duplikatsvar på papir. Hver kommune må gi beskjed til Senter for 

laboratoriemedisin om dette og vil da få tilsendt et reservasjonsskjema som skal signeres   
 

Sak 38-20 Økt testing av andre grupper – oppfølging av pasienter etter utskrivning 
Innmeldt fra Moss (Kristian -2 saker) 

1. Vi diskuterte testing på forrige møte i Pandemirådet, se s. 2 i referatet. Jeg foreslår at vi 
åpner opp for testing av viktige samfunnsfunksjoner som brann, politi mv., og skole- og 
barnehageansatte som har milde symptomer. 
Drøfting i møtet:  
Pandemirådet ønsker at man avventer myndighetenes opplegg for økt testaktivitet og at vi 
følger FHI’s retningslinjer til enhver tid. 
Hvis det  etter hvert skal tas lokale initiativ til å teste annerledes enn myndighetenes 
retningslinjer, bør dette avgjøres i Pandemirådet slik at testing i vårt distrikt er mest mulig 
samstemt/likt. Harmonisering er viktig. 
Økt testing betinger også at lab har kapasitet til det. Det skjer ikke før om 1-3 uker(?) 
 

2. Hva slags behov for oppfølging har korona-pasienter som er utskrevet fra sykehuset hatt 
behov for så langt? Korttidsplass? Forsterket tilbud à la KAD? Hjemmesykepleie? Vi har 
tidligere diskutert dette, men jeg ønsker å diskutere dette kort igjen. Kommunene er 
interessert i akkumulerte data her, slik at vi best kan forberede oss på å ta imot pasienter. 
Sykehuset kan også «vinne» på å gi kommunene data her, slik at vi raskere kan motta 
pasienter som sykehuset trenger å skrive ut (i stedet for at vi sier «nei, dette er vi ikke klar 
for, gi oss to-tre dager»).  
Svar: Jon Birger lager en oversikt til neste møte (21.4.) – I utgangspunktet kun en enkel 
oversikt som viser f.eks. hvor mange prosent som utskrives til korttidsplass, til hjemmet, til 
langtidsplass osv. 

 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Pandemir%C3%A5d/Pandemir%C3%A5d%20-%20referat%2014.4.20.pdf
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Sak 39-20 Tilbakemelding vedrørende ambulant innleggelse av Midline/Piccline 
Jon Birger 

1. Det er uaktuelt å legge inn Piccline utenfor sykehus. Det legges inn ved hjelp av Rtg Thorax 
2. Det er ikke kapasitet for ambulant innleggelse av Midline, men sykehuset vil legge til rette for 

at kommunale leger får opplæring i dette på sykehuset. Det blir et samarbeid mellom 
anestesiavdeling og kompetanseavdelingen/simuleringssenteret. Når undervisningsopplegget 
er klart vil det gå ut informasjon om dette  

 

Sak 040-20 Informasjon/oppfølging 
Informasjon som lages i de enkelte kommuner og som er nyttig for andre skal deles. Pandemirådet vil 
holdes orientert når slik informasjon utarbeides 

Denne gangen gjaldt det 
1. Informasjon til fastlegene vedrørende legeerklæring til ansatte i barnehager og skoler med tanke 

på hvem som skal omplasseres (fra Sarpsborg) – blir sendt ut 
2. Rutine for hvilke ansatte som har krav på tilrettelagt arbeid pga. koronapandemien (fra Moss) – 

utkast er allerede sendt ut 
 

Eventuelt 
1. Klinisk-etisk komite på SØ vurderer å få etablert en kontakttelefon til bruk for kommunene for 

rådgivning i vanskelig avgjørelser/valg i kommunen. De fleste kommunene har etablert/etablerer 
slike lokale komiteer og tilbudet på SØ kan være et godt supplement til disse der det er behov. 

2. Hygienesykepleierne fra smittevernavdelingen på SØ har begynt å reise ut til kommune igjen og 
er svært imponerte over hvordan kommunene har Korona-rigget seg  

 

Til neste møte 
Helsedirektoratet har bedt Kristian bistå dem med å forberede hvordan kommuner skal kunne 
gjennomføre langt flere tester enn i dag (fra 300 000 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 neste Pandemiråd. Det er ønske om å 
starte tidligere på dagen og vi tar møtet fra kl. 09.00 den 21.4.20.   

 

Til kommunemøtet i etterkant var det satt opp 2 saker: 
1. Innmeldt fra Moss: Hva gjør de andre kommunene med solstudioer, åpne eller stengt? 
2. Innmeldt fra Benny: Er det laget lokale avtaler om f.eks. omdisponering av fastleger til ulike 

tjenester internt i kommunen (eventuelt i andre kommuner hvis det skulle bli nøvendig) 
 

Odd Petter  
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