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Styresak 54 - 2020  Covid-19-epidemien – status Helgelandssykehuset 

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering. 
 
Formål: 
Å gi styret en oppdatering om status i beredskap mot Covid-19-epidemien i 
Helgelandssykehuset.  
 
Bakgrunn: 
Det vises til tidligere styresaker, 24-2020, 32-2020 og 40-2020. I sakene er det gitt  
orienteringer om epidemien, forventet utvikling, om de tiltak som var iverksatt i 
Helgelandssykehuset og økonomiske konsekvenser. 
 
Status for epidemien pr. 09.06.2020: 
I Norge er det totalt 8 563 personer som er meldt smittet med Covid -19. 21 pt.er innlagt på 
sykehus. Totalt 239 er døde av sykdommen. I Nordland er det totalt 121 som er meldt 
smittet. I Helgelandssykehuset har det fortsatt bare vært 2 pasienter innlagt med verifisert 
Covid-19-sykdom, ingen døde. For tiden er det ingen innlagte Covid-19-pasienter i 
helseforetaket. 
 
Forventet pandemiutvikling: 
Helgelandssykehuset legger fortsatt til grunn Folkehelseinstituttets (FHIs) mest sannsynlige 
scenario for utvikling av epidemien i Norge. Den siste oppdateringen er FHIs notat Risiko, 
prognose og respons i Norge, som ble publisert 19.05.2020. 
https://www.fhi.no/contentassets/c9e459cd7cc24991810a0d28d7803bd0/2020.05.19-
notat-om-risiko-og-respons.pdf 
 
Siden uke 13 har det vært stadig færre påvisninger av Covid-19. Antallet innleggelser som 
følge av sykdommen har gått gradvis nedover, inkludert innleggelser i intensivavdelinger. 
Andelen som tester positivt har falt flere uker på rad. Antall varslede Covid-19-assosierte 
dødsfall har falt ukentlig fra et toppunkt i uke 15. Gjennomsnittsalderen for covid-19-
assosierte dødsfall er fortsatt høy, og aldersjusterte rater viser at mortaliteten stiger 
markant med økende alder. 

FHI beregner reproduksjonstallet (hvor mange som gjennomsnittlig blir smittet av hver 
smittet person) til å ha vært synkende fra 11.03, fra 2,54 til 0,61 beregnet fra 20.04. til 
15.05.  Det påpekes imidlertid at alle resultater foreløpig er beheftet med usikkerhet, og at 
en økning av reproduksjonstallet vil gi en økning av epidemien.  

https://www.fhi.no/contentassets/c9e459cd7cc24991810a0d28d7803bd0/2020.05.19-notat-om-risiko-og-respons.pdf
https://www.fhi.no/contentassets/c9e459cd7cc24991810a0d28d7803bd0/2020.05.19-notat-om-risiko-og-respons.pdf


 

FHI anfører imidlertid at bølgen av epidemien i Norge er over toppen og på retur. Dette 
skyldes kombinasjon av tiltak, og det er ikke mulig å peke på hvilke tiltak som har vært 
viktigst, og hvilke som ville vært tilstrekkelig til å få epidemien under kontroll. 
Responsen fremover bør være dynamisk og målrettet, og kontaktreduserende tiltak bør i så 
stor grad som mulig, erstattes med forsterket overvåking, testing, isolering, 
smitteoppsporing og karantene. 
 
FHI anfører at det i de kommende årene er vedvarende fare for nye bølger av denne 
epidemien. Det kan også oppstå lokale utbrudd. Inntil videre anbefales fortsatt 
helseforetakene å planlegge for en epidemi som varer om lag et år og som på toppen 
medfører samtidig inntil 4500 innlagte i sykehus og 1200 i intensivavdeling, (maksimal 
prevalens).  
 
I styresak 40-2020 ble det redegjort for hvordan Helgelandssykehuset løste oppdraget gitt i 
foretaksmøte 21.04.2020 om å fortsette arbeidet med å planlegge og forberede for et høyt 
antall intensivpasienter, i tråd med analyser gjennomført av FHI, samtidig som start av 
opptrapping til mer normal drift, siden epidemien foreløpig er på retur.  
 
I foretaksmøtet ble det også gitt oppdrag knyttet til samarbeid med kommunene, digital 
hjemmeoppfølging og nettbasert behandling, gjennomføring av utdanningsløp og arbeid 
med testing av befolkningen.  
 
Aktuell beredskapssituasjon i Helgelandssykehuset.  
 
Alle helseforetakene i Helse Nord og Helse Nord RHF er i grønn beredskap. Det har ikke vært 
pasienter innlagt med verifisert Covid-19-sykdom i Helgelandssykehuset siden siste 
styremøte 26.05.20. 
 
Den elektive virksomheten er trappet opp, men fortsatt medfører smitteverntiltak at 
kapasitet ikke kan utnyttes fullt ut. Akkumulert er aktiviteten 85 - 90 % ift. fjoråret. Det 
arbeides med oversikt over etterslepet i pasientbehandlingen pga epidemien og hvordan 
dette skal håndteres. Bruk av videokonsultasjoner og telefonkonsultasjoner trappes opp. 
Dette er godt etablert innen psykisk helse både for voksne og for barn og unge, men 
metodikken rulles nå ut i større grad i somatikken. 
  
Det er fortsatt adgangsbegrensning til sykehusenhetene, men dette er justert fra 08.06. ift. 
sentrale retningslinjer. Disse tilsier at det skal føres oversikt over besøkende i tilfelle 
smitteoppsporing skulle være nødvendig. 
 
Møtevirksomheten knyttet til Covid-19-beredskap er trappet ned, men katastrofeledelsen i 
helseforetaket har foreløpig videreført ukentlige møter. Operativ ledelse har ett møte før 
sommeren, men kalles sammen ved behov. Det er fortsatt ukentlige møter mellom ledelsen 
i Helse Nord RHF og helseforetakene.  
 
 
 



 

Intensivkapasitet/sengekapasitet 
Intensivkapasiteten planlegges med de scenariene som er angitt tidligere, og opplæring og 
trening, samt repetisjoner av opplæring som er gitt, pågår helt frem til sommeren. Åtte 
intensivsykepleiere har vært på hospitering ved Akershus universitetssykehus (Ahus) i 
slutten av mai.     
 
Det er god dialog med Helse Nord og Nordlandssykehuset vedr planlegging av 
intensivkapasitet, og på bestilling fra Helse Nord har helseforetaket redegjort for 
planlegging av aktivitet og beredskap i sommer. Sykehusenhetene skal fortsatt planlegge for 
at det til enhver tid er innlagt én covid-19 pasient på hver av intensivavdelingene i 
sommerferieperioden.  
 
Sommeravvikling 
Det ble redegjort for planlagt aktivitet og ferieavvikling i styresak 40-2020.Det er ikke gjort 
endringer i det skisserte gjennomføringen.  
 
Utstyr 
Det holdes kontinuerlig oversikt over lagerbeholdningen på forbruksmateriell og det 
samhandles med Helse Nord om fordeling av utstyr. Det er nå tilfredsstillende lager- og 
forsyningssituasjon av smittevernutstyr, men restriksjoner på uttak av enkelte typer 
smittevernutstyr fra våre lagrer opprettholdes foreløpig. 
 
Kommunikasjon 
Internt i helseforetaket distribueres regelmessig informasjon fra katastrofeledelsen og 
smittevern, via mail utsendelse til alle ledere, foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud 
for videredistribusjon i linjen. Det er regelmessige orienteringsmøter med 
foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud.  
 
Samhandling med kommunehelsetjenesten. 
 
Det er fortsatt et tett og godt samarbeid med kommunehelsetjenesten.  Samarbeidet skjer 
på en rekke områder som informasjonsdeling, konkrete rutiner knyttet til pasientforløp, 
samarbeid rundt utstyr og personell, samt testing for Covid-19. 
 
Det sendes informasjonsbrev til helseledelsen i kommunene med informasjon fra 
helseforetaket to ganger pr uke. Det er møter mellom ledelsen ved sykehusenhetene og 
helseledelsen i kommunene i opptaksområdene. På disse møtene deltar også representant 
for fylkeslegen. Møtehyppigheten er nå nedjustert noe.  
 
  
Mo i Rana, 9 juni 2020 
 
Hulda Gunnlaugsdottir  
Administrerende direktør 
 


