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Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19:      
Tid Tirsdag 5. mai 2020 kl. 14.30-15.30 
Sted SKYPE 

 
, 
 

f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer:  
Fra kommunene:     
Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess f Anne Kristine Nitter √ 
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 √ Kjersti Gjøsund  
Fastlege Benny Adelved √ Karoline Lund  
Fra sykehuset:     
SØ Helge Stene-Johansen √   
SØ Jon Birger Haug √ Gro Bøhler √ 
SØ Odd Petter Nilsen √   
     
Gjester    Jens Lind-Larsen √ 
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Sak 054-20 Status fra virksomhetene 
• Fredrikstad: 94 positive totalt. Tester nå ca. 40 om dagen. Utbrudd på Glemmen sykehjem (4 

pos. ansatte (2 uten symptomer) + 2 beboere – (med noe symptomer), Venter på svar på 11 
beboerne 

• Halden: Fortsatt rolig. 38 pos. totalt. Ingen på sykehjem. Litt økt testing (fra 10 til 15-20 per dag) 
Planlegger nytt testsenter i en nedlagt skole i sentrum med bl.a. drive-in 

• Moss: Totalt ca. 127 positive totalt. (99 i Moss – 25-30 i de andre kommunene i regionen) 
• Sarpsborg: Rakkestad har 1 positiv – de har testet 5 % av Rakstingene. Sarpsborg testet 835 – 75 

positive. 
• Indre Østfold: 1150 tester – 51 positive totalt. Ingen på sykehjem. Litt mer pågang på 

Coronatelefon. Ikke mye mer testing. Planlegger nytt testsenter med drive-in 
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• Sykehuset Østfold: 3 innlagte positive i dag. Ingen på intensiv. Veldig rolig.  

Skallsikring er viktig nå som elektiv drift økes (nå ca. 80 % av normal drift). Alle må fylle ut skjema 
når de skal inn i sykehuset. Kan bli litt kø ved inngangene. Viktig å ikke få smitte inn i sykehuset 
 

 
 

Sak 055-20 Testing av symptomfrie + bruk av munnbind ved stell m.m. 
Innmeldt fra Moss kommune: 

1. Covid19-test av nye symptomfrie beboere ved sykehjem (altså, personer som kommer 
hjemmefra for å innlegges på sykehjem; for å oppdage pre-symptomatiske)? 
Vurdering: Det kan være lurt å teste disse, men det gir kun et øyeblikksbilde. Antallet er ikke stort 
og det er en forholdsvis stabil gruppe som ikke er mye på farten. Hvis man kan finne en pre-
symptomatisk pasient, kan det være verdifullt for smittevernet i sykehjemmet. Kommunene 
vurderer selv hva de vil gjøre 

2. Covid19-test av symptomfrie nyansatte ved sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjeneste, ev. 
også når ansatte kommer tilbake fra ferie? 
Vurdering: Usikkert hva dette gir. Det kan medføre svært mange tester. Dette er et øyeblikksbilde 
og ansatte har større kontaktflate utenfor arbeidsstedet og dermed større mulighet for å bli 
smittet. Tilrådes ikke. 

3. Bruk av munnbind ved alt stell av beboere ved Orkerød sykehjem er innført. 
Vurdering fra avdeling for smittevern: Det er meget fornuftig – støttes. På utbruddssykehjem bør 
munnbind brukes på alle avdelingene 

4. Økt testing og nye testkriterier; behov for avklaringer og felles praksis? 
Vurdering: Kriterier fra FHI følges: Ikke test av symptomfrie og at de med symptomer, som ikke 
tilhører risikogruppene, venter et par dager før testing for å unngå falske negative. 
 
Hva menes med testing på «vide indikasjoner» (gr. 1-3)?  
Svar: Bl.a. Amerikanske retningslinjer har noen andre bi-symptomer (frysninger, feber, 
muskelsmerter, buksmerter ++) og hvor 2 av disse symptomene må være tilstede. Det kan være 
ok å ha disse tilleggs-symptomene i bakhodet også, men FHI har ikke endret symptomutvalget 
sitt. 

 
Sak 056-20 Pulsoksymeter i kommunale institusjoner 
Spørsmål fra Klinikksjef medisin SØ: Hvor utbredt er bruk av pulsoksymeter i kommunens 
institusjoner, og hvordan håndteres dette?  

Svar: Det brukes i kommunene – på sykehjem, i helsehus og hjemmetjenesten – lånes ut ved behov – 
nyttig for trygghet og overvåkning. De fleste kommunen har kjøpt inn en del apparater 
Ved utskrivning fra sykehus og der det er behov for  viktig med pulsoksymeter, må dette kommuniseres 
godt slik at kommunene kan bistå med apparat 
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Sak 057 -20 Nasjonal plan for overvåking av «friskmeldte» 
Folkehelsas har planer for nasjonal overvåkning av «friskmeldte» Covid-syke. Jon Birger har fått svar 
på sin henvendelse (Jf. Sak 053-20) – svaret fra FHI var vedlagt saken. 
Spørsmål er nå om det fortsatt er interesse for mer omfattende kartlegging i Østfold? (Jon B.) 

Pandemirådet tok ikke noen avgjørelse vedrørende spørsmålet om det skal igangsettes et slikt arbeid. 
Vi vil komme tilbake til saken når den blir mer konkret formulert.  

Kommentar: I Moss sender fastlegene e-melding til kommunehelsetjenesten på «friskmeldte» 
pasienter.  

 
Sak 058-20 Informasjon/oppfølging 

1. Oppfølging av sak i Pandemirådet om hospitering ved anestesiavdelingen SØ for å lære 
innlegging av Midline (Jon Birger) 
Status: Det har ennå ikke vært hospitering. Sarpsborg tar kontakt med Anestesiavdeling 

2. Sykehuset jobber med å legge til rette for elektroniske rekvirering av Coronaprøver fra 
legevaktene. Det skal benyttes DIPS Interactor. Prosjektleder Mona Stidahl kontakter 
Sarpsborg legevakt for testing. E-rekvirering kan komme i gang etter 1. juni når OUS har 
startet opp. 

3. Senter for laboratoriemedisin har p.t. god kapasitet til prøvekjøring. 
 
Eventuelt  
1. Møtefrekvens i Pandemirådet:  

Det er ikke behov for x 2 per uke nå. Vi har heretter møte en gang i uka - tirsdager kl. 14.30-15.30 
(som nå)  

2. Moss melder at svartiden på test kan være for lang – de opplever svartid på opptil 2 døgn. I 
ventetiden brukes det mye smittevernsutstyr/ressurser i kommunene 
Svar: Senter for laboratoriemedisin (SLM) hevder å svare/ringe positive prøver straks prøven er 
klar. Der det er spesielt viktig og haster bes kommunen ringe SLM. SLM ønsker tilbakemelding ved 
lang svartid for å finne årsak og eventuelt forbedre rutiner 

 
 

Odd Petter  
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