
 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19:      
Tid Tirsdag 12. mai 2020 kl. 14.30-15.30 
Sted SKYPE 

 
, 
 

f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer:  
Fra kommunene:     
Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess f Guro Steine Letting √ 
Aremark, Halden  Halvard Bø √ Lasse Henriksen  
Indre Østfold, Marker, Skiptvet Jan Børre Johansen √   
Moss, 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 059-20 Status fra virksomhetene 
• Fredrikstad: Glemmen sykehjem: Alle ansatte på aktuell avdeling ble testet – fant 4 positive. Alle 

beboerne ble også testet, men man fant ikke flere enn de to man visste fra før var positive. Disse 
to ble flyttet til Coronaavdelingen på Helsehuset bl.a. fordi 20 av 29 ansatte var i karantene og 
det medførte problemer med å opprettholde godt smittevern. 

• Halden: Rolig. En uke siden siste positive. 
• Moss: Ingen nye positive siden 4. mai. Det er ikke flere syke beboere på Orkerød – det ser ut til at 

utbruddet er over 
• Sarpsborg: Én ny positiv siste uke. Få tester. 
• Indre Østfold: Relativt rolig. Sporadisk positive prøver. Lite økning på testing. 
• Fastlegene: Ser at det nå kommer svært dårlig pasienter på kontoret på dagtid som ellers ville ha 

vært på legevakt for flere dager siden. Må være obs på disse som kanskje har drøyd for lenge før 
de har oppsøkt hjelp. Befolkningen bør informeres tydeligere at de ikke må unnlate å ta kontakt 
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når de er dårlige. Sak for kommuneoverlegene? 
Flere henvender seg også med ønske om legeerklæring fordi de mener å være i risikogruppe og 
dermed kan få f. eks. skole til å tilrettelegge for undervisning hjemme. Det oppstår en del 
ubehagelige situasjoner og uenigheter mellom fastlege og pasient fordi det er lite nyansert hva 
som risiko ved de enkelte sykdommene som FHI beskriver er risikogrupper. 
Flere opplever at pasienthenvendelsene har tatt seg betydelig opp. Mange pasienter ønsker nå 
fysisk konsultasjon i stedet for digital.  

• Sykehuset Østfold: 2 innlagte covid-19 pasienter. Ingen er kritisk syke. 
 

 
 

Sak 060-20 Serologisk testing 
1. Hva er status for antistoff-testing? Er det noe sykehuset utfører eller tror vil komme snart? 

(Kristian) 
Svar: Det valideres nå og kommer sannsynligvis i midten av juni 
 

2. Aremark: Vi opplever nå økende henvendelse fra folk som ønsker å få tatt en serologisk prøve for 
å se om de har vært smittet /har gjennomgått covid19. Én agenda for et slikt ønske kan være å få 
en attest for å kunne reise til Sverige og handle og slippe karantene. Hva er analysekapasitet og 
spesifisitet /sensitivitet for en slik serologisk prøve. Kostnader? Gjøres det lokalt på SØ? Er det 
gjort noen tanker om alle som ønsker det skal få tatt den?  
Svar: Viser til pkt. 1. vedrørende tilbud på SØ – mer informasjon kommer når det er aktuelt 
Se for øvrig: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#shareModal  

  

 
Sak 061-20 Prosedyrer på skallsikring, skjema for sjekking av pårørende/elektive 
pasienter m.v.  
Kan kommunene få tilgang til sykehusets rutine for skallsikring, inkludert skjema som elektive 
pasienter og besøkende må fylle ut (selv-rapport om symptomer og mulig korona-eksponering)? 

Svar: Jon Birger lager nå en informasjon til kommuner/fastleger som inkluderer disse rutinene. 

 
Sak 062 -20 Testing av inneliggende pasienter på sykehus  
Aktuell sak fra Helsehuset Sarpsborg: «Vi har hatt et par pasienter med KOLS og hoste som er innlagt 
SØ (av annen grunn enn slike symptomer) og så skal overflyttes til Helsehuset. Ikke testet på 
sykehuset, men når sykepleier hos oss etterspør testing, blir pasienten likevel testet på SØ før 
utskrivelse og må da isoleres på Helsehuset frem til svar.  
Jeg går utfra at dere har rimelig lav terskel for testing av de som blir innlagt, så er det vurdert at det 
ikke bør testes, bør vel vi kunne stole på denne avgjørelsen, men når pasienten likevel testes etter at 
sykepleier har stilt spørsmål ved dette, blir det usikkerhet hos oss. Vil derfor gjerne ta en runde på 
testkriterier på SØ for innlagte pasienter og rutiner ved overføring til kommunene.»  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#shareModal
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Svar: Sykehuset undersøker nærmere interne kriterier for testing av inneliggende og presenter dette 
neste møte 

 
Sak 063-20 Informasjon/oppfølging 
1. Helseminister til Kalnes fredag 15.5. Han ønsker bl.a. å vite hvordan Helsefelleskapet i vårt 

område har organisert samhandlingen i koronatiden. Vi har etablert Pandemirådet som 
samhandlingsarena og vil informere om dette. Helge leder den seansen og har med seg Kristian 
og Benny. 
Kom med innspill til dem hvis det er saker dere tenker er viktig å formidle til helseministeren 

 
Eventuelt – ingen saker 

 
 

Odd Petter  
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