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Erfaringer
fra Bergamo

Guttorm Brattebø
Seksjonsoverlege / professor II
Haukeland Universitetssykehus

Universitetet i Bergen

Takk til alle medlemmene i teamet!

Norwegian Emergency Medical Team 
NOR EMT organisert av DSB og Hdir

Sertifisert av EU og WHO som EMT nivå 1
Selvforsynt i inntil 6 uker
Kan behandle 100 pasienter per dag
Tverrfaglig team med opplæring for oppgaven

Foto: Carl Christiansen
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Forespørsel om 
assistanse fra 
vertslandet

EU 
koordinerer 
forespørsel

Politisk 
beslutning i 

Norge

Varsling og 
klargjøring av 
team / utstyr

Ankomst 
mottakerland

Omfattende prosess på å aktivere et 
Emergency Medical Team
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Status for Covid-19 i verden 15. oktober 2020

Totalt 39.058.586 bekreftede tilfeller, og 1.100.553 døde…

Land Covid-19 tilfeller Tilfeller / million Døde Døde / million

Norge 16,050 2,954 278 51

USA 8.187.699 24,694 222,347 671

UK 673,622 9,908 43,293 637

Spania 972,958 20,807 33,553 718

Frankrike 809,684 12,397 33,125 507

Italia 381,602 6,314 36,372 602

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Covid-19 og resultat for pasientene
• Angriper alle organsystem, særlig lunger

• Grad av beholdt compliance avgjør behov for ventilatorbehandling
• Svært syke lunger

• Alvorlig forløp hos eldre, hjerte-karsykdom, overvekt, immunsvikt
Post-corona tilstander
• Mange!
• Fysiske – bevegapparat (muskler, ledd)
• Kognitive – konsentrasjon, humør, depresjon, …
• Betydning av delir og sen / ingen fysioterapi
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Italia per 20. april 2020:
> 23.000 dødsfall

> 180.000 Covid 19-tilfeller 

Oppdrag:

“Bistå et sykehus i nordlige Italia 
med sykepleie- og legetjenester”

Teamet til Italia 

4 leger

11 sykepleiere

Teamleder

Safety & Security

Logistiker

Infection Protection

Foto: Arild Ødegård / DSB
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På tre døgn har vi “støvlene på bakken”

Søndag – varsling

Mandag – oppmøte Starum leir

Tirsdag – briefing, pakking og opplæring

Onsdag – utreise og orientering på sykehuset
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> 10 millioner innbyggere

Milano regionhovedstad

Mest velstående regionen i Italia, med 
utstrakt kontakt med hele verden

Høy andel eldre og røykere

Et moderne helsevesen og mer enn
100 sykehus og intensivavdelinger

Illustrasjon: Adobe Stock

Lombardia-regionen

Ved ankomst møtt av sivilforsvar, ledelse fra Lombardia-regionen og
sykehuset, samt en rekke medier

¨

Foto: Cathrine Aanonsen og Carl Christiansen
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Ospedale Bolognini Seriate
- størst av seks sykehus i helseforetaket Bergamo Øst

Dekker ca 400.000 innbyggere

Ikke traumesenterfunksjon, nevro-
eller thorakskirurgi

En intensivavdeling med 6 senger

På det meste 29 respiratorpasienter
fordelt på intensiv-, operasjon- og
hjerteavdelingen

Smittevern & PPE
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Operasjonsavdelingen
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Inntrykkene
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Til tross for utfordringer
hadde vi det bra!

Foto: Kaja Flatøy / Carl Christiansen

Hva har vi lært?
Innblikk i en annen medisinsk kultur, som både var lik 
og forskjellig

Erfaringer med integrering av helsepersonell fra 
andre avdelinger / nasjoner inn i et sykehus

Lite byråkrati, raske beslutninger og korte
kommunikasjonslinjer

Evne til å utnytte tilgjengelige ressurser (kompetanse
& utstyr)

Driftsorganisering; poliklinisk virksomhet til andre 
bygg, egne Covid-19-avdelinger og operasjonsstuer 
som intensivenheter – separere C-19 fra de andre

Verdien av beredskapsplaner; dramatiske endringer 
kan komme brått

Vi må også husk de «vanlige» diagnosene når alt 
handler om Covid-19

Tidlig fysioterapi, både for respiratorpasientene og 
«de andre»

Mye trening med arbeid i PPE

Tross isolasjon ble kontakt med pårørende gjort med 
videosamtaler og egen pårørende-fasilitator

Møtt svært hyggelige kolleger!

Sett at helsevesenet kan klare de utroligste 
påkjenninger!
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Norges fortrinn

En godt fungerende primærhelsetjeneste

God tilgang på kompetente sykepleiere, gjør 
at endring i behandling kan gjennomføres 
raskere

Tilstrekkelig beskyttelsesutstyr (PPE)

God testkapasitet og smittesporing

Nok sluser for å hindre smittespredning

Litt tilbakeholdenhet med invasiv ventilasjon

Fokus på kompetanse & veiledning på 
satellitt-avdelinger

Kanskje vi har kommet litt lengre når det 
gjelder etiske vurderinger mht
behandlingsnivå – mange dør utenfor 
sykehus i Norge

Forholdsvis oppdaterte planer

Vi hadde tid til å øve!

Covid-19 og rehabilitering
• Tidlig rehabilitering!

• Viktig og godt arbeid med behandlingsveiledere i Norge
• Aktiv fysioterapi tidlig i forløpet 

• Selvpronering, forebygge liggesår
• Hvem må / bør tilbys rehablitering? 

• Hva med andre pasientgrupper som hjerneslag og traumer? 
• Rehabiliteringspotensiale?
• Alder?
• Hva er kommunehelsetjenestens mulighet for å følge opp?
• Kan noen pasienter følges opp med video?
• Aktualiserer betydningen av godt samarbeid på tvers av fagfelt!
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EU president Ursula von der Leyen, 16. april

"Yes it is true that no one was really ready for this. It is also 
true that too many were not there on time when Italy needed 
a helping hand at the very beginning," she said. "For that, it is 
right that Europe as a whole offers a heartfelt apology."


