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Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19    
Tid Tirsdag 1. september 2020 kl. 13.30-14.30 
Sted SKYPE 

 
, 
 

f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer:  
Fra kommunene:     
Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess f Sofie Lund Danielsen V 
Aremark, Halden  Kjersti Gjøsund V Lasse Henriksen 

Eva C. Lindset 
V 
f 

Indre Østfold, Marker, Skiptvet Jan Børre Johansen f   
Moss, Råde, Våler, Vestby Kristian Krogshus V   
Rakkestad, Sarpsborg  Karianne Jenseg V Kamaldeep Chudasama F 

Fastlege Benny Adelved V Karoline Lund 
Jens Lind-Larsen 

V 
V 

Fra sykehuset:     
SØ Helge Stene-Johansen V   
SØ Jon Birger Haug V Gro Bøhler V 
SØ Odd Petter Nilsen V   
SØ Anne-Kathrine Palacios V Martin Steinbakk f 
Invitert      
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Sak 128-20 Status fra virksomhetene  
• Moss: Råde har 2 nye smittede. Moss tre nye positive siste to dager Stor pågang på 

coronatelefonen – noe ventetid er meldt der. Starter massetesting neste uke på Rygge flyplass 
• Sarpsborg: 3 positive i helgen – 1 i går. Det mye smitteoppsporing nå. Det innføres nå en løsning 

for selvregistrering for å redusere press på C-telefon. Starter testsenter på sirkustomta denne 
uka 

• Fredrikstad: 8 positive i helga. 19 positive etter helgen. Smittesporingen går forholdsvis greit. 
Kontroll på smittekilder 

• Halden: Fredelig. Ingen positive siden 21.8. 
• Indre Østfold: Ikke noen nye smittede siste uken. 
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• Fastlegene: Antall pasienthenvendelser øker. Fastlegene skulle gjerne hatt muligheter til å sende 

pasienter, som er vurdert av fastlegen til ikke trenger ytterligere legevurdering, men kun skal 
testes, direkte til testing. Disse må nå stå i coronatelefonkø, selv om de er ferdig vurdert. Det er 
dobbeltarbeid for kommunehelsetjenesten.  

• Sykehuset Østfold: 3 inneliggende covid-19 pasienter – ingen på intensiv. Opplever at 
kommunene jobber veldig bra og det er en av grunnene til få covid-19 –innleggelser i SØ. 

 

Sak 129-20 Testsentrene på grenseovergangene – status 
Svinesund: Etter en ukes drift: Fornøyd med driften. Fungerer fint slik det er satt opp. 110 tester 
søndag som høyeste antall hittil..  

Ørje: Ingen rapport, Senter for laboratoriemedisin melder at de mottar ca. 10 prøver til analyse per 
dag fra testsenteret 

 
Sak 130-20 Status testkapasitet i SØ  
Har fremdeles kapasitet til å dekke dagens behov, men det nærmer seg grensen. 
Har gått til anskaffelse av flere instrumenter. Disse leveres over en periode på 3-4 uker. Håper å 
kunne øke analysekapasitet i takt med kommunenes behov i denne perioden. Når alt er på plass vil 
kapasitet være doblet og det kan analyseres 10-12 000 per uke.  
Ekstra personell er ansatt 
 

Sak 131-20 Hvem ringer kommunene til på SØ dersom vi en sjelden gang ser det nødvendig 
med en hurtigtest? 

Svar: Man skal ringe laboratoriet 

Sak 132-20 Elektronisk rekvirering fra Pridok – testing av nærkontakter (2 saker-Moss) 
 
1. Moss kommune trenger at Sykehuset Østfold åpner for elektronisk rekvirering fra 

journalsystemet Pridok, som vi skal ta i bruk ved massetesting neste uke. 
- Svar: Senter for laboratoriemedisin holder på å teste ut dette nå. Sykehuspartner og IKT er 
koplet på saken.   
 

2. Kan kommunene enes om en felles strategi om testing av nærkontakter? Ulike rutiner skaper 
usikkerhet hos befolkningen. 
- Dette tar kommunene i eget møte 
 

Sak 133-20 Informasjon om negative prøvesvar  
Meldt fra Halden: Det er mange bedrifter som henvender seg fordi de ønsker informasjon om 
negativt prøvesvar på sine utenlandske arbeidere. 
Helsedirektoratet er tydelige på at teststasjonene ved grensen ikke primært er beregnet for denne 
gruppen.  

Halden kommune har likevel et ønske om å tilby denne tjenesten til bedriftene, og det kan bli aktuelt 
å manuelt hente ut svarene mot betaling.  
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Dette fordi både Halden kommune og Østfold for øvrig har en ambisjon om å være næringsvennlige. 
Det er et sterkt behov for etablering av flere arbeidsplasser og bedret folkehelse. Det finnes en 
løsning på Gardermoen der den testede selv kan hente ut prøvesvar. Hvis vi lokalt har mulighet til 
lignende løsninger, så hadde det vært glimrende. 

Svar: Slik løsningen nå er satt opp lokalt er vanskelig å skille på vanlige prøver som dekkes av HELFO 
og de som arbeidsgivere skal betale for, fordi de har samme rekvirent. En løsning kan være å opprette 
egen HER-ID på disse rekvisisjonene. Vi må sammen se nærmere på hva som er hensiktsmessig og 
mulig. 

Sak 134-20 USK-overliggere 
Det er et økende antall utskrivningsklare pasienter på SØ som ikke tas imot i kommunene den dagen 
de er utskrivningsklare – de blir altså overliggere. Hvorfor er det slik og hvilke tiltak kan forhindre 
dette? 

Drøfting: Det er viktig for SØ å unngå overbelegg på sengepostene. Overbelegg vil påvirke 
smittevernarbeidet negativt. Alle kommunene jobber godt med dette og har som mål å ta imot alle 
USK-pasienter samme dag. Samhandlingsavdeling SØ har løpende kontakt med aktuelle 
tildelingskontor i kommunen.  

Sak 135-20 Informasjon 
o Sesonginfluensa-vaksinasjon – Status 

Kommuner og sykehus møttes sist fredag – Resultat: Møtet fant flere områder der det er 
hensiktsmessig å samarbeide. Kommunikasjonsavdeling ved SØ lager forslag til konkrete tiltak 
etter innspill fra møtedeltakerne, (f.eks. felles kommunikasjonsutspill, -plattformer, -materiell og 
verktøy) - og presenterer dette for gruppen neste uke. 
 
Drøfting: Det ønskes deltakelse fra fastlege og smittevernavdelingen ved SØ i denne gruppa. 
Karoline Lund og Gro Bøhler inviteres inn. 
 

o Pasientreiser får noen henvendelser/klager hvor pasienter er misfornøyd med at man må sitte to 
i baksetet på en vanlig taxi. De mener det ikke kan være forsvarlig så lenge helsemyndighetene 
oppfordrer til minimum 1 m avstand og at pasienter som trenger tilrettelagt transport ofte er i 
risikosonen. Dette gjelder primært transport ut fra sykehuset og til bosted. 

Retningslinjene, som er godkjent av avdeling for smittevern ved SØ, er: 
 Vanlig taxi - 2 pasienter eller 1 pasient + 1 ledsager  
 Dagbiler/maxitaxi - Maks 4 pasienter/ledsagere inkludert rullestolpasient(er) 

 
Info fra smittevernavdelingen:  
Denne prosedyren gjelder inntil videre. Det er ikke planer om endring p.t., men drosjenæringen er 
utstyrt med munnbind som passasjerer kan bruke dersom 1 meters avstand ikke kan overholdes.  

Eventuelt 
Intet 

Odd Petter (ref.) 
 


	Sak 128-20 Status fra virksomhetene
	Sak 129-20 Testsentrene på grenseovergangene – status
	Sak 130-20 Status testkapasitet i SØ
	Sak 135-20 Informasjon
	Eventuelt

