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HAR PANDEMIEN ÅPNET 
EN DØR TIL MER OG 
BEDRE SAMHANDLING?

Trine Kåsine
Overlege OUS Rikshospitalet

JA
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JA!
NEI

Kanskje?

• Første pasient 10.03.2020
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Oppdrag til Oslo universitetssykehus HF fra HSØ 
20.3.2020: 

• Helse Sør-Øst RHF gir Oslo universitetssykehus HF i oppdrag å 
etablere en koordinerende funksjon for intensivmedisinsk behandling i 
perioden med pågående pandemi. 

Den regionale funksjonen har som oppgaver å bidra til at:
• det i størst mulig grad tas ens beslutninger om oppstart, gjennomføring og 
avslutning av intensivbehandling hos pasienter.
• det brukes felles behandlingsprosedyrer der det ikke er faglige grunner til 
ulikhet.
• den intensivmedisinske kapasiteten i regionen benyttes slik at det kan ytes 
mest mulig helsehjelp til pasienter som trenger intensivbehandling.
• mulighet for kollegial støtte og faglige avklaringer på tvers av foretakene er 
tilgjengelig på en hensiktsmessig måte.
• helseforetakene, det regionale helseforetaket og helsemyndighetene holdes 
oppdatert over intensivmedisinsk belegg og kapasitet i regionen.
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• Det presiseres at oppdraget ikke endrer de vanlige ansvarsområdene 
for hhv. det regionale helseforetaket, Oslo universitetssykehus eller de 
øvrige helseforetakene og privat ideelle sykehusene i regionen. Helse 
Sør-Øst RHF ivaretar «sørge-for-ansvaret», og hvert 
helseforetak/sykehus har selvstendig ansvar for å utøve helsehjelpen.

•

• Oppdraget kan bli utvidet eller endret etter som pandemisituasjonen 
utvikler seg.

• Koordineringskontoret i OUS består av:
• Øystein Fahre -ass avd leder, intensivsykepleier, PO/Intensiv - RH
• Anne Bøen -seksjonsleder, overlege, avd for anestesiologi - US
• Gunnar Grømer -ass avd leder, intensivsykepleier, PO/Intensiv - US
• Trine Kåsine -seksjonsleder, overlege, avd for anestesiologi – RH
• Marit Aakvik Sønstebø– rådgiver, kvalitet og drift, stab,Akuttklinikken, 

OUS 
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Helseforetak/sykehus/ avdeling
Normal Beredskap

Akershus universitetssykehus HF 10

AHUS - Kongsvinger
2

Diakonhjemmet Sykehus
4

Lovisenberg Diakonale sykehus
2

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet - Elverum
3

Sykehuset Innlandet - Hamar
4

Sykehuset Innlandet - Gjøvik
3

Sykehuset Innlandet - Lillehammer 4

Tynset (Intermediær)
0

Sykehuset i Vestfold HF
5

Sykehuset Telemark HF
4

Sykehuset Østfold HF
8

Sørlandet sykehus HF

Sørlandet sykehus - Kristiansand
4

Sørlandet sykehus - Arendal
5

Sørlandet sykehus -Flekkefjord
1

Vestre Viken HF

Vestre Viken -- Drammen
6

Vestre Viken - Bærum 
5

Vestre Viken -Ringerike
2

Vestre Viken - - Kongsberg
4

OUS 
68

Totalt HSØ
144 0

FØRSTE MØTET 23 MARS 2020 KL 1415

• Prøvde å være tidseffektive
• Saker sendt inn på forhånd
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• I starten hadde me møter dagleg mandag-fredag.
• Påsken 2020 hadde me møter alle dager unntatt 1.påskedag. 
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• Reduserte til møter mandag-onsdag og fredag frå medio april.

E-post: Fra: Lars Eikvar Sendt: 1. juni 2021 
20:59 Til: Bjørn Atle Bjørnbeth
• Emne: Avvikling av oppdrag til Oslo universitetssykehus om 

koordinerende funksjon for intensivmedisinsk behandling i Helse Sør-
Øst

• Oppdraget til Oslo universitetssykehus HF av 12. november 2020 om 
koordinerende funksjon for intensivmedisinsk behandling i Helse Sør-
Øst avvikles fra 11. juni 2021. Med bakgrunn i utviklingen av Covid-19 
pandemien og det synkende antall intensivtrengende pasienter, 
vurderer Helse Sør-Øst RHF at ikke lenger er behov for denne 
koordinerende funksjonen. Helse Sør-Øst RHF takker for et godt utført 
oppdrag. 
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• 9.6.2020 hadde me det siste møtet før neste bølge kom hausten
2020.

• 16.11.2020 på nytt faste møter 
• 2 gonger i veka (mandag og torsdag). 
• Frå februar ein gong i veka. 
• Siste møtet 9.6.2021
• Hausten 2021 startet opp igjen med møter 2.9.2021.
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Kva var viktig:

• Logistikk
• Innsikt 
• Åpenhet

Kva jobba me med:

• Smittevern
• Intensivplasser, dimensjonering
• Utprøving av utstyr anestesiapparat som respirator
• Deling av prosedyrer
• Deling av utstyr (dialyse væske)
• Smittevernutstyr ulik tilgang 
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• Erfaring med non-invasiv respirasjonsstøtte
• Dialyse
• Bruk av anestesiapparat som respirator på intensivpasienter

Utfordringer som ble delt

• Smitte blant personalet
• Kohorter utfordring med tanker for når
• Smitterom på andre sykehus
• Uavklarte pasienter
• Mangel på testkapasitet
• Mindre sykehus fikk ikke svar på over 24 timer
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• Prosedyrer
• Kunnskap
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• Gjennomføring av prosedyrer som trakeotomier og leieendring

• Planlegging og gjennomføring av overflytting mellom avdelinger
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Kritiske utstyrsmangler

• Smittevernutstyr
• engangs forbruksmateriell til anestesi/intensivvirksomhet. 
• Dialysevæske og filter

Medikamentmangel

• Truende medikamentmangel
• Endring av praksis ville utløse nye mangler
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Nyttige erfaringer

• Farmasøyter i avdeling
• Undervisning for andre spesialiteter
• Fokus på rehabilitering både under innleggelse og etter utreise. 

(fysikalsk medisiner)
• Kollegastøtte
• Pårørendestøtte

Utfordringer

• Manglende styring på sentrale retningslinjer
• Obduksjon
• Pårørende
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Største framskritt:
• Avisolering
• Også delt i heile helse SørØst.

NOR Solidarity

• Samhandling i forskningsverden
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•HAR PANDEMIEN ÅPNET EN DØR TIL MER 
OG BEDRE SAMHANDLING?

JA!
NEI

Kanskje?
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JA!

• Videomøter
• Tidseffektivt
• Innblikk /oversikt over andre sjukehus
• Mindre arbeid på den enkelte ved deling av erfaring/prosedyrer
• Blir bedre kjent lågare terskel for å ta kontakt

Nei

• Sklir tilbake til vanlig
• Kun ved ekstrem utfordringer
• Tidkrevende å organisere 
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Kvifor virka det i pandemi

• Gjenkjennbart
• Like pasienter
• Nytt virus

Kanskje?

• kor ofte er ofte nok?
• Avheng av form og antall deltakere
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Vegen vidare:

• Nyttig JA
• Samhandling i heile landet?
• Møter mellom dei som leda koordineringen i ulike regioner 


