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Jon Birger ledet møtet 

 

Sak 015-20 Status fra virksomhetene 
 Fredrikstad: Ikke noen positive prøver siden fredag. Det er roligere. Ingen smittet på sykehjem 

eller i andre tjenester. Totalt 77 positive pas. 

 Halden: Totalt 15 positive – ingen i helgen. Ingen i hjemmetjeneste/sykehjem. Redusert pågang 
på Coronavirustelefon og på Coronaviruskontoret. Mindre testing. 

 Moss: Kun for Moss kommune. Tatt 670 prøver – 52 positive - 5 pos. i går. Venter på 61 
prøvesvar i dag. Mange av disse ansatte. 2 Coronadødsfall. 
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 Sarpsborg: 433 testet. Totalt 36 pos. 6 positive i går. 1 positiv på helsehuset i går (innlagt m. 

gastroenteritt) – nå innlagt på SØ (skal sjekkes hvorfor at pas. ble lagt på SØ). Det ligger 6 positive 
på Kalnes.  

 Indre Østfold: Uendret status. 1-3 nye positive daglig. Ingen på sykehjem. Noe mindre testing. 
Totalt ca. 40 positive. 

 Sykehuset Østfold: Jon Birger har laget en Corona- statistikk for Østfold. Sendes ut etter dagens 
møte (passordbeskyttet). Den vise bl.a. at 4,5 % av testede er positive.  
Tildelingskontorene har oversikt over antall pasienter som er innlagt på sykehuset inkl. de 
positive – i hvert fall de som skal ha kommunale tjenester etter utskrivning. 
På sykehuset er det nå 7 respiratorpasienter, 8 intensivpasienter - 18 totalt inneliggende 
Det kjøres testing på lab x 2 hver dag, så det er god kapasitet og ingen delay. 

 

 
Sak 016-20 Tvang etter smittevernloven – lokal veileder  
– Vedlagt til innkalling er første versjon av veileder. Den må gjennomgås og kompletteres.  

Drøfting: Det framgår av vedlegget at isolasjon kun skal skje i sykehus, men det står samtidig i 

veileder fra H-dir at «det er lite aktuelt å bruke sykehus som isolasjonsform i dagens situasjon fordi 

sykehuset forbereder seg på å ta imot et stort antall syke med behov for helsehjelp». 

Hvordan løser vi dette? Kan det finnes muligheter for å kunne bruke andre institusjoner i stedet for 

sykehus? Kan man tenke praktisk? 

Konklusjon: Det ønskes at juridisk avdeling på SØ utreder muligheter for å kunne ta i bruk annen 

lokasjon enn sykehus til tvungen isolasjon eller tvungen legeundersøkelse (bl.a. for demente på 

sykehjem?) 

 

 

Sak 017-20 Nødvendig behandlingsutstyr i kommunene?  
Oppfølging fra Pandemirådsmøte fredag 27.3: Cpap/Bipap kan kanskje være behandlingsutstyr som 

kan avlaste respiratorbruk. SØ skal innhente råd fra lungelegene til dagens møte. 

Svar: Lungelegene mener at slik NIV-behandling i kommunene ikke anbefales  

 

En annen sak er at bruk av respirator kan utgjøre en smittekilde og kommunene må vurdere å 

avslutte slik behandling.  

 
Sak 018-20 Lang ventetid for kommunene på viktige prøvesvar på bl.a. inneliggende 
pasienter og ansatte. Hvordan kan de prioriteres på lab? 
Oppfølging fra Pandemirådsmøte fredag 27.3. Lab. lager forslag til prioritering.  

Svar: Ventetid nå ikke problem, da det kjøres x 2 pr dag. Inneliggende i institusjon og ansatte er 

prioriterte grupper og kommunen kan merke rekvisisjonen med disse. Da blir de prioritert på lab. 
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Sak 019-20 Smitteoppsporing på inneliggende pasienter på sykehus  
Innmeldt sak fra Fredrikstad:  «Smitteoppsporing ved innlagte pasienter – initial karlegging ved 

ansatte i SØ, videre oppsporing ved kommuneoverlege i pasientens hjemkommune». 

De foreslår følgende: 

 Sykehuset prøvetar selv innlagte pasienter og egne ansatte. Prøvesvar fra lab formidles til seksjonen 

og kommuneoverlege (vi trenger navn, fødselsdato, telefonnummer og seksjon innlagt).  

 Kommunen tar smitteoppsporing knyttet til ansatte. Disse er jo på lik linje med andre innbyggere 

hjemme i midlertidig isolasjon. 

 Seksjonen tar ansvar for initial kartlegging knyttet til inneliggende, det vil si at de med en gang gjør 

følgende: 

o Identifisere når pasienten utviklet symptomer 

o Kartlegge pasientens aktiviteter fra 24 timer før symptomstart og hvem som dermed faller 

innenfor definisjonen nærkontakter. Noter disses navn og telefonnumre, og koblingen til den 

smittede.  

o Informer den smittede om at kommuneoverlegen tar kontakt ved behov for videre 

informasjon (dersom dette er mulig ut fra medisinsk situasjon). 

 Seksjonen kontakter kommuneoverlege for formidling av informasjonen over og kommunen overtar 

videre smitteoppsporing.   

 

Konklusjon: Det ønskes ikke en slik generell ordning fra Pandemirådet. Det er mange klinikere på 

sykehuset med mange oppgaver og ordningen kan være vanskelig å implementere, få god kvalitet på 

og sikre at avdelingen kontakter kommuneoverlegene raskt nok. 

Når mikrobiologen ringer positive svar til kommuneoverlegene (sykehusavdeling/pasient må samtidig 

informeres) ønsker kommuneoverlegene selv raskt å ringe sykehusavdelingen for å få svar på noen 

aktuelle opplysninger (aktivitet 24 t før symptomstart, underliggende risikofaktorer og om det er 

intensiv og/eller respiratorbehandling) i stedet for å vente på at sykehuset ringer dem (det kan ta for 

lang tid).  

 

Sykehuset fortsetter med sin interne smitteoppsporing som de gjør i dag.  

Det er kommuneoverlegene som skal varsle FHI 

Se også sak 021-20 vedrørende kontakt 

 
Sak 020-20 Jordmødre i kommunen ønsker testing av gravide med symptombilde på 
smitte og som er like før termin  
Innmeldt sak fra Moss: Det er uklart om de i henhold til Folkehelseinstituttets retningslinjer skal 

testes eller ikke. Hva ønsker sykehuset? 

SVAR: Sykehuset ønsker ikke en slik testing.  

Korona-test tatt 2-14 dager i forveien vil ikke kunne gi oss et pålitelig svar ved innleggelse. Ingen 

avlastning for fødeavdelingen om pasienten har tatt en negativ test 1 uke i forkant av innleggelsen. 

Den testen sier lite om status ved innleggelse og kan gi falsk trygghet.   

Jordmødrene i kommunene bør følge FHI’s retningslinjer for testing. Ved innleggelse fødeavdelingen 

må vi uansett triagere pasientene på nytt.  
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Sak 021-20 Opplysninger fra sykehuset på pasienter kommuneoverlegen skal varsle 
FHI om 
Innmeldt fra Moss: Hvordan ønsker sykehuset at vi ringer for å få opplysninger om inneliggende 

pasienter (innsykningsdato, underliggende risikofaktorer, intensiv- og/eller respiratorbehandling), 

som kommuneoverlege må varsle FHI om? 

Svar: På dagtid kan konfereringstelefon til infeksjonsmedisin brukes. Konfereringstelefon medisin: 

Mobil 929 96 999 – infeksjon er innvalgt 7 

Ellers: Ring sentralbord og be om vakthavende på infeksjonsavdeling /eventuelt vakthavende medisin. 

 
 

Sak 022-20 Testing på koronavirus i påsken 
Innmeldt fra Indre Hvordan blir det med testing på koronavirus i påsken? Kan vi fortsette å sende 

hver dag som nå? Svar: Det kan sendes prøver hver dag. Prøver kjøres hver/a.hver dag etter behov. 

Det kan altså bli litt delay på svar. 

 

Eventuelt 
 Halvard: Ser at SØ har testet pasienter som skal skrives ut til kommunen flere ganger. Er 

fremdeles positiv. Er utskrivning avhengig av negativt svar (er det derfor det testes x flere?) eller 
klinikken? Svar: Utskrivning er avhengig av klinikk. Man tester flere ganger for å se om pas. kan 
avisoleres (krever 2 neg. prøver med 24 timers mellomrom). Pos. pasienter skrives også ut til 
kommunehelsetjenesten og fortsetter sin isolering der. 

 Hygienesykepleierne på sykehuset har vakt i helgene og i hele påsken. Bare ring! 

 Hygieneavdeling på SØ får veldig mange spørsmål om bruk av smittevernutstyr. De vil lage en 
prosedyre og sende kommunene. Prosedyren gjennomgås neste møte (fredag 3.4.20) 

 Vedrørende lindrende behandling i kommunene:  
o Det er en fordel om disse pasientene kunne ha midline/piccline. Kan midline/piccline 

legges inn ambulant alt. at det gis opplæring til kommunene slik at de kan legge inn dette 
selv?  
I hvert fall oppfordres sykehuset til ikke å fjerne kateterne ved utreise. 

o Kan det også lages noe informasjon til fastleger om lindrende behandling for Coronasyke 
pasienter? Sarpsborg spør kommuneoverlege Siri Brelin om dette.  

 
 
Odd Petter  
 


