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Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19:      
Tid Fredag 24. april 2020 kl. 14.30-15.30 

Sted SKYPE 
 
, 
 

f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer:  

Fra kommunene:     

Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess √ Helene Rossebø √ 

Aremark, Halden  Halvard Bø √ Lasse Henriksen  

Indre Østfold, Marker, Skiptvet Jan Børre Johansen √   

Moss, Rygge, Råde, Våler, Vestby Kristian Krogshus √ Sarah Frandsen Gran  

Rakkestad, Sarpsborg  Karianne Jenseg f Kjersti Gjøsund √ 

Fastlege Benny Adelved √ Karoline Lund √ 

Fra sykehuset:     

SØ Helge Stene-Johansen √   

SØ Jon Birger Haug √ Gro Bøhler √ 

SØ Odd Petter Nilsen √   

SØ     

SØ     
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Sak 044-20 Status fra virksomhetene 
 Fredrikstad: ca. 1 pos. hver dag siste dager. Greie smitteoppsporinger. Stort sett nærkontakter. 

Smittevernutstyr OK 

 Halden: Rolig - 4 positive siste 3 dagene. Totalt 36 pos. Smitteoppsporing kan bli litt mer 
komplisert, når det åpnes opp, fordi det potensielt blir flere smittekontakter.  
Smittevernutstyr OK – slitt litt med å få tak i frakker 

 Moss: 92 pos. totalt. Testet alle ansatte og beboere på en avdeling på Orkerød i går i håp om å 
oppdage noe pre-symptomatiske. Smittevernutstyr OK 

 Sarpsborg: Veldig rolig. OK med smittevernutstyr. Totalt 61 positive 

 Indre Østfold: Rolig.  47 positive totalt. Testet nesten 1000. Smittevernutstyr OK. Bruker 
fremdeles munnbind på sykehjem 

 Fastlege: Uendret. Ellers har praksiskonsulentene videresendt informasjon til fastleger og 
kommuneoverleger fra Sunnaas, som har opprettet tilbud for veiledning for post-covid-
infeksjonhabilitering. PKO har lagt til rette i Fastlegeportalen med henvisningsmaler o.l. 
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 Sykehuset Østfold: 13 medarbeidere på føden satt i karantene i dag. Ellers uendret status.  

4 covid-19 positive innlagt. Ingen på intensiv 

 
Sak 045-20 Palliasjon – avklaring om bruk av en eller to prosedyrer 

1. Palliasjon -  algoritme fra Sarpsborg vs. tiltakskort fra Senter for lindrende behandling (SLB). 
a. Dette er to prosedyrer som er aktuelle i forskjellige stadier av palliasjon. Brelins 

algoritme ved mer «normal» covid-19 palliasjon (sendt ut av Karianne tirsdag) og 
Steffens tiltakskort (vedlagt) når det drar seg på. Skal sistnevnte distribueres nå 
(sammen med følgebrevet som er utarbeidet) eller kan det skape uklarheter? 
Avklaring: Pandemirådet mener at kommuneoverlegene godt kan få begge 
prosedyrene nå, men at prosedyren fra SLB ikke bør distribueres videre i kommunen 
før det er aktuelt.  

 

Sak 046-20 Isolasjon av rusavhengige 

Innmeldt fra Fredrikstad  

Bakgrunn: Fredrikstad har tilgjengelig et gammelt institusjonsbygg (Furutun) som ikke er i bruk pr i 

dag. Vi tenker at vi skal etablere plasser til isolasjon av rusavhengige som ikke klarer å være isolert 

der de oppholder seg til vanlig / ikke bor egnet. Jeg har sjekket med Oslo hvordan de har ordnet seg 

og har fått mange gode råd derfra. Det er muligheter for å etablere dette slik at flere kommuner kan 

benytte det. De fleste kommuner vil vel ikke få så mange slike pas og det er ressurskrevende å 

etablere mange små enheter. 

Pandemirådets drøfting: Kommunene mener dette høres interessant ut og vil høre mer om det. 

Saken bør løftes til Samhandlingsutvalget når saken er litt mer utredet. Sarpsborg har allerede, i 

forrige Samhandlingsutvalgsmøte, påtatt seg ansvar for å utrede en sentral kommunal covid-19 

enhet (institusjon). Dette initiativet fra Fredrikstad bør være en del av saken som fremmes for 

Samhandlingsutvalget. Odd Petter kopler dem sammen. 

 
Sak 047 -20 Sykepleierstudenter i praksis 
Innmeldt fra avdeling for smittevern 

Bakgrunn: På mandag starter sykepleierstudenter i praksis. Både på sykehuset og i 

kommunehelsetjenesten. Noen studenter har kontaktet oss da de har fått beskjed fra kommunen at 

de ikke kan jobbe sin helgestilling (enten på sykehuset / sykehjem/ hjemmespl) så lenge de er i 

praksis. Hva tenker dere om dette? 

Svar: FHI mener at dette er uproblematisk at man jobber flere steder, så lenge smittevernprosedyrer 

overholdes.  

Det er et ønske fra alle at ansatte jobber færrest mulig steder.  

Hvis noen har noe skriftlig råd/retningslinje fra FHI eller andre på dette, er det fint om det deles. 
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Sak 048-20 Informasjon/oppfølging 

a. Ønsker om endring (økning) i testaktiviteten må forelegges ledelsen på Senter for 
laboratoriemedisin før den kan iverksettes. Selv om det er mange positive og tjenestevillige 
ansatte på mikrobiologen, som strekker seg langt når de får ønsker, ser de ikke alltid alle 
konsekvenser av endring for avdelingen som helhet. Derfor må ledelsen vurdere dette. 
Forespørsler kan gå gjennom Odd Petter 

 
Eventuelt  

a. Spirometri: (Kjersti) Er det kommet tilbakemelding fra lungelegene om spirometri er 
aerosoldannende?  
Svar: Lungelegene har, i likhet med FHI, ikke denne på lista over aerosoldannende prosedyrer 

b. Besøke familie i Sverige. Det kan gis dispensasjon for dette etter gitte kriterier. Spørsmålet 
er om disse skal i karantene når de kommer tilbake til Norge? Har noen erfaring med dette? 
SØ undersøker med HR-avdelingen, som håndterer dette på sykehuset 
Vedrørende grensepasseringer så har Gunn Kleve i Halden kommune har satt seg inn i denne 
problematikken og kan kontaktes på 932 43 233 

c. Siste nytt fra FHI: Kristian har snakket med FHI og de har konkludert at man hos barn og 
andre det er vanskelig å ta prøver av, kan man begrense seg til bare å ta halsprøve.  
Dette står for så vidt allerede på nettsidene, men det vil bli presisert tydeligere  

d. Friskmelding. Er det mulig for oss lokalt (i samarbeid med FHI?) å lage et system for å få 
rapportert inn de som blir friskmeldte? Det er primærhelsetjenesten/fastlegene som har 
oversikt over dette. Kan f.eks. fastlegene melde inn dette til kommuneoverlegene eventuelt 
til sykehuset? Dette ønsker vi å se nærmere på. 
Sarpsborg har bedt fastlegene sende en mail med initialer og friskmeldingsdato til Kjersti for i 
første omgang å teste ut om dette fungerer og gir Sarpsborg bedre oversikt over de som blir 
friske.  
Forslag fra Karoline er å skrive friskmeldingen som henvisning til SØ. Et annet forslag er å 
bruke Dialogmeldingssystemet. 
Jon Birger tar kontakt med FHI om saken. De er også interessert i få til et slikt 
rapporteringssystem 

 

Odd Petter  

 

 


