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Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19:      
Tid Tirsdag 28. 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 √ - Siste del av møtet  
Moss, Rygge, Råde, Våler, Vestby Kristian Krogshus √ Sarah Frandsen Gran  
Rakkestad, Sarpsborg  Karianne Jenseg √ Kjersti Gjøsund  
Fastlege Benny Adelved √ Karoline Lund  
Fra sykehuset:     
SØ Helge Stene-Johansen f   
SØ Jon Birger Haug √ Gro Bøhler √ 
SØ Odd Petter Nilsen √   
     
Gjester    Jens Lind-Larsen √ 
   Anita Kanestrøm √ 
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Sak 049-20 Status fra virksomhetene 
• Fredrikstad: Vedrørende innlagte pos. covid-19-pasienter – det er vanskelig å få tak i 

infeksjonsmedisiner på telefon for å få informasjon for å igangsette smitteoppsporing. Det bør 
rettes på kjapt slik at det sikres rask kontakt med og informasjon til kommuneoverlegene. Jon 
Birger kontakter infeksjonsmedisinerne om dette. 

• Halden: Fremdeles rolig. Ingen positive siste dagene. Hvis det er ekstra viktig å få prioritert 
prøver på lab (f.eks. testing av en fastlege) – er beskjeden fra lab ar det er best å ringe – ikke bare 
skrive prioritert på rekvisisjon  

• Moss: 124 pos i Mosseregionen totalt. Testing av alle ansatte og beboere på en avdeling på 
Orkerød sykehjem forrige uke ga 5 positive svar (hvorav tre ikke hadde symptomer). Etter det er 
det besluttet å teste alle ansatte (ca. 80) på de øvrige avdelingene. 

• Sarpsborg: Litt økning på testing. Noen flere positive. 
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• Indre Østfold: Det er 48 positive i Indre Østfold. Kun 1 ny smittet i helgen. Vi tester ca. 20 per 

dag. Relativt rolig på legevakt. Ingen smitte på noen av sykehjemmene våre.  
• Fastlege: Intet spes. – se under eventuelt  
• Sykehuset Østfold – intet spes. 

 
Sak 050-20 Sykehusets testkapasitet og evt. opptrapping av antallet tester 
Oppdragsdokument fra Helsedirektoratet fra 24.4 var vedlagt saken 

Per i dag er det god kapasitet på testing ved SØ-lab. De tar ca. 120 prøver pr dag og kan øke til 700 
per dag. Beskjeden fra HSØ er at sykehusene, ved opptrapping av testing, skal ta unna det de klarer 
lokalt. Så, hvis antall tester overstiger det SØ kan klare, skal SØ benytte Ahus. Ahus er ikke helt klare 
for det ennå. Ahus vil ikke kunne gi elektroniske svar på negative prøver 

Det vil komme konkret informasjon/veiledning om dette fra FHI denne uka – vi avventer dette. 

Sak 051-20 Retesting? 
Hva gjør vi med friskmeldte koronasyke som utvikler korona-suspekte symptomer igjen etter en 
symptomfri periode - skal vi reteste dem? Kristian har spurt FHI. 
FHI har svart: Disse skal ikke retestes.  
FHI har oppdatert informasjon om dette (25.4) med tydeligere begrunnelse- se her: 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/opphevelse-av-isolasjon/?term=&h=1 

Sak 052 -20 Smitteoppsporing i SØ 
(Jon Birger) Er det behov for at sykehuset sender registreringsskjema (xls) for ansatte som er satt i 
karantene, til kommunene? 

Svar: Det er ikke nødvendig så lenge disse pasientene /nærkontaktene følges opp av sykehuset 

 
Sak 053-20 Informasjon/oppfølging 

1. Rapportering av friskmeldte pasienter: Fastleger har ikke kutyme for å friskmelde pasienter. 
Hvis pasient ikke tar kontakt pga. fortsatt sykdom/forverring, anses pasienten som frisk. 
Hvis det skal meldes til SØ må man opprette en henvisningsadresse (Covid-19?) som fastleger 
kan bruke. Man kan be om enkle kliniske parametere i en slik henvisning.  
Dette kan kunne gjennomføres lokalt hvis vi ønsker å legge ressurser i det, men dette bør 
være en nasjonal ordning (bl.a. etablere diagnosekoder). Jon Birger snakker med FHI om 
dette. 

 
Eventuelt  

1. Info til fastlegene - hva kan pasientene forvente seg ved henvisning til / oppmøte på 
sykehuset (akutt/elektivt) og hva er det viktig at fastlegene avklarer før henvisning 
Hva skal fastlegene forberede pasientene sin på? (spørsmål fra Jens Lind-Larsen) 
Svar: SØ lager en informasjon om dette etter innspill fra flere fastleger 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fhi.no%2Fnettpub%2Fcoronavirus%2Fhelsepersonell%2Fopphevelse-av-isolasjon%2F%3Fterm%3D%26h%3D1&data=02%7C01%7C%7Cf03fe2f462f84522da3108d7eba1b45d%7C404523f622514c72921410135b56aabc%7C0%7C0%7C637236952065079646&sdata=k0NHZqP5Q5HHCe1zoXDh9ijGTI%2FINRpVKKAGiVI%2Bp8I%3D&reserved=0
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2. Testing av pasienter i forkant av planlagte polikliniske timer – skal det gjøres? Det er ulik 

praksis mellom sykehusene (Jens) 
Svar: Det er uavklart, men det vil sannsynligvis komme nasjonale føringer på dette 

3. Reiseforbud (ut av landet) for helsepersonell - (Halvard) 
Flere kommuneoverleger har ringt Gun Kleve hos oss i Halden når det gjelder spørsmålet om 
dispensasjon fra utreiseforbudet for helsepersonell som jobber med pasientbehandling.  
Her kommer et skriftlig svar fra Kleve: 
-Helsepersonell kan i særlige tilfeller søke om dispensasjon fra utreiseforbudet. Søknaden må 
være begrunnet i at reise er nødvendig ut fra kritiske helse- eller samfunnsmessige forhold 
eller tungtveiende personlige forhold som alvorlig sykdom i nær familie. Den må også 
inneholde en attest fra din norske arbeidsgiver med bekreftelse på at de kan avse deg. 
-Søknad om dispensasjon skal sendes fra virksomhetsleder til Helsedirektoratet på epost 
godkjenning@helsedir.no  
Merk emnefeltet med «Søknad om dispensasjon fra utreiseforbud for helsepersonell». 

4. Utskrivning fra sykehuset i helg  
(Karianne) Det skrives ut få covid-19 pasienter i helgene. Det kan være fordi disse, særlig de 
som skal hjem, trenger tett oppfølging og sykehuset vet at fastlegene, som skal følge dem 
opp, ikke er på jobb i helgene.  
Hvis det likevel skrives ut slike pasienter til hjemmet i helgen, er det et ønske at sykehuset 
kontakter kommuneoverlegene, slik at de blir klar over utskrivelsen og kan følge opp 
pasienten i helgen 

5. Råd fra smittevernavdelingen til kommunene 
Ved spørsmål fra kommunalt ansatt om hva sykehusets praksis er på et aktuelt område, er 
det viktig at infeksjonsavdelingen er tydelig på at den kommunalt ansatte må henvende seg 
til sin kommuneoverlege for å få rett informasjon hvis sykehusets praksis ikke er i 
overensstemmelse med FHI’s retningslinjer. Ellers kan det fort bli usikkerhet om hva som er 
riktig. 

 
Odd Petter  
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