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Sak 064-20 Status fra virksomhetene 
 Fredrikstad: Utbruddet på Glemmen sykehjem er under kontroll. Totalt 108 positive 

 Halden: Ingen positive siste 10 dager – totalt 40 positive 

 Moss: 1 ny positiv siden 4.5.20 - 100 totalt. Orkerød sykehjem har ikke lenger covid-utbrudd.  

 Sarpsborg: Ingen positive siste uka – totalt 77 

 Indre Østfold: Tester ca. 40 om dagen. 4-5 positive siste uka. 

 Fastlegene: Karoline: Nå er det mye spørsmål om og usikkerhet rundt risikogrupper. 
Hun har vært kontaktet av NRK (som leser våre referater).  
Jens vil gjerne ha tilbakemelding fra kommuneoverlegene på sitt spm. om det finnes corona-
ansvarlig (medisinsk ansvarlig) i kommunene, som ikke er kommuneoverlege. Det er fint å kunne 
ha et nettverk å samarbeide/rådføre seg med. 



 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
 Sykehuset Østfold: Rolig. 1 pasient innlagt på Covid-avdelingen. Litt redusert skallsikring (særlig 

for ansatte). Sykehuset (og andre HF) har kjøpt inn et parti masker i april som i etterkant viser seg 
ikke er godkjent likevel. Saken følges opp av HSØ. 
 

 
 

Sak 065-20 Influensa/RS og andre luftveisvirus kommende vintersesong 
Det er en risiko for at en Covid-19-topp kommende høst/vinter, kan komme i tillegg/på toppen av 
sesonginfluensa osv. 
Det vil være behov for omfattende vaksinasjon av både ansatte og befolkning. Vel så viktig som å 
drive ansatt-vaksinering er uansett å vaksinere så mange pasienter i risikogruppene som mulig til 
høsten, både mot pneumokokk-sykdom og influensa.  
Vi bør ha en god plan for: Innkjøp av vaksine, vaksinasjon av ansatte og risikogrupper, 
kampanjer/media-involvering osv… 
Hvordan skal vi hver for oss og sammen sikre at vi er best mulig forberedt  
 

Drøfting: Fastlegene kan vaksinere svært mange og det er trolig stor vaksineringsvilje i befolkningen. 

Etter at apotekene nå får vaksinere, vet ikke fastlegene hvor mange vaksiner de skal bestille. Derfor 

tør de kanskje ikke bestille så mange. Hvis fastlegene kan få lov å returnere vaksiner de ikke bruker, 

så vil de kunne bestille rikelig med vaksiner. I Sarpsborg og Halden bestiller kommunen vaksiner som 

fastlegene kan hente ut ved behov. Slik bør det være i alle kommuner. 

Beslutning: Vi etablerer en liten gruppe som lager en skisse til hvordan vi skal forberede oss sammen. 

Felles kampanje er i hvert fall ønskelig. Saken meldes Samhandlingsutvalget for videre behandling. 

 

Sak 066-20 Behandlingsplan ved utskrivning, testing av avføring og bruk av tvang 

ved prøvetaking 
Meldt inn fra Fredrikstad 

1. Innspill fra lege som hadde helgevakt på KAD/sykehjem: Pasient utskrevet fra SØ, der legene har 
satt behandlingsavklaring (HLR og respirator minus). Pårørende hadde ikke fått denne 
informasjonen, og det er vanskelig for en sykehjemslege å forklare dette på en god måte på 
telefon til pårørende, som i tillegg er i sorg og har dårlig samvittighet. 

a. Forslag: Pasienter som kommer fra SØ med Covid19 og videre til kommunale 
institusjoner bør ha en behandlingsplan ved forverring, og som står dokumentert i 
epikrisen: reinnleggelse, respiratorbehandling, palliasjon osv. Pårørende bør før 
utskrivelse informeres av den legen som gjør vurderingen (eller annen sykehuslege).  

Drøfting: Dette er avvik på etablert rutine. Dette skal vi ha fokus på og kommunisere både til 

pårørende og samarbeidspartnere. Sykehuset minner på dette internt i klinikken. 

2. Spørsmål fra sykehjemslegene: Eldre kan ha atypiske symptomer, for eksempel mage-
tarmsymptomer. Er det mulig å teste for koronavirus i avføringsprøver? 
Svar: Ja, men det vil ikke noe verdi og praktisk konsekvens 
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3. Bruk av tvang ved prøvetaking. Ved behov for testing i sykehjem der pasienter med kognitiv svikt 

motsetter seg undersøkelse og det er behov for tvangstiltak, f. eks. holding. Skal pasienten da 
overflyttes til SØK for prøvetaking jf. veileder? Eller kan det defineres som nødrett? Det virker 
urealistisk og unødvendig inngripende å flytte pasienter / ev. en hel avdeling i en 
utbruddssituasjon.  Har Moss erfaringer som kan deles? 
Drøfting: I Moss testes ikke beboere som motsetter seg dette. Disse behandles som om de var 
smittet. Symptomfrie pasienter kan ikke testes ved tvang. 

 

Sak 067 -20 Antistoff-testing: 
(Jens) Senter for laboratoriemedisin ved SØ tilbyr antistofftest for SARS-CoV-2 fra denne uka. 

Informasjon til fastleger ble sendt ut 15.5. Se vedlegg (i vedlegget står også et svar fra Anita 

Kanestrøm på spm. fra fastlege om indikasjon –svaret er ikke publisert) 

Til drøfting: I hvilket omfang ønskes dette brukt? Hva er hensiktsmessig bruk av denne testen? 

Drøfting: Det mangler ennå helt klare råd til hvem og når man skal teste. Testen er fortsatt usikker, 

den gir ikke unntak fra karantene verken ved sykdom eller reise og testen sier noe om eksponering og 

tilstand >14 dg tilbake.  

Det kan være liten hensikt i at pasienter skal få bekreftet tidligere sykdom, så lenge de er blitt friske 

etter sykdom - det er ikke noen friskemeldingsprøve 

 

Testen kan brukes når PCR er usikker og nærmere avklaringsbehov foreligger - da er dette en test som 

i liten grad skal bestilles utenfor sykehus. 

 

I fremtiden vil graden av immunitet også klarere kartlegges ved en slik test, men anbefaling ut til 

fastlegene bør være at man fortsatt skal være restriktiv til serologiske tester og heller forklare 

befolkningen at testen ikke avklarer så veldig mye/er til liten nytte uten klar indikasjon. 

 

Serologisk testing vil ha en større betydning i kartlegging av sykdommens utbredelse på sikt. 

Sykehuset viser til at det kan være interessant å teste de ansatte ved sykehusets koronaavdeling og se 

om det er omslagere der som har jobbet tett på koronapasienter. Det er ikke tatt stilling til om det 

skal gjøres 

 

Senter for laboratoriemedisin har skrevet om indikasjonsstillinger og begrensninger (vedlagt i saken). 

Det kan gjerne kommuniseres til fastlegene 

 

 
Sak 068-20 Testing av beboere på sykehjem   

(Kristian) FHI anbefaler nå at alle nye sykehjemsbeboere testes ved innleggelse, fordi personens 

habituelle tilstand ikke er kjent, og det derfor kan være vanskelig å oppdage symptomer på covid-19, 

se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/,  

Hvordan stiller sykehuset og kommuneoverlegene seg til det? 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/
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Konklusjon: Vi vil i utgangspunktet følge FHI’s anbefaling og teste disse pasientene. Det er ikke 

nødvendig med ekstra smittevernutstyr når man tester symptomfrie pasienter, men stiller oss 

spørrende til begrunnelsen for å teste symptomfrie pasienter i nåværende situasjon med lavt 

smittepress i befolkningen.  

Jens henvender seg til FHI og spør om denne anbefalingen kan endres til mer lokale tilpasninger 

framfor en slik generell føring (teste alle) som ligger i anbefalingen i dag – Vi avventer svar derfra før 

vi starter testingen 

Sak 069 Involvering av fastleger   

(Benny) I forbindelse med Corona-pandemien har fastleger fått stor endringer i drift og oppgaver. 

Fastlegenes utfordringsbilde fra den kliniske hverdagen endrer seg i takt med endringer dels i 

sykehusets driftsnivå og dels befolkningens holdning til bruk av helsetjenester. Pasienter venter ofte 

for lenge før de søker sin fastlege.  

Den samlede erfaringsgrunnlaget hos fastleger er viktig for det totale beredskapet i 

sykehusområdet. Det bør derfor arbeides aktivt for å involvere fastleger som deler sine 

erfaringer med sykehuset i større utstrekning.  

Jeg foreslår derfor at referat fra pandemirådet blir regelmessig sendt til alle fastleger i 

sykehusområdet.  

Konklusjon: Referatene fra Pandemirådet ligger på SØ’s hjemmesiden og fastlegene får tilsendt e-post 

med lenke til referatet etter hvert møte..  

 
 

Sak 070-20 Informasjon / oppfølging 

Moss kommune har opplevd noen ganger at en koronaprøve ikke blir analysert pga. feil ved 

prøvetaking eller transport, slik som for lite prøvemateriell mv. I de tilfellene har vi ikke blitt varslet 

av lab., men har oppdaget det fordi vi fører oversikt over alle prøvene som tas i Moss (og etterspør 

svar fra lab. når det har gått et par dager). Kan laboratoriet innlemme i sine rutiner at de kontakter 

kommunen (dvs. korona-team/smitte-team/korona-koordinator) hvis en prøve ikke blir analysert 

pga. feil? Dette blir viktigere fremover når kommunene skal øke sin testkapasitet. 

Svar fra Senter for laboratoriemedisin:  

Ved feil på prøvetaking, for lite materialet eller annet har vi følgende rutiner: 

1. Det blir gitt ut (elektronisk) en kommentar på pasienten. Det vil si at alle prøver får et svar. 
2. Svaret går derimot ut til de som står på rekvisisjon.  Rekvirerende lege og kommuneoverlege på 

kopi. 
Det går ikke noen informasjon til korona-koordinator hvis ikke vedkommende står som rekvirent eller 

kopimottaker. 
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Eventuelt –  
Det har vært tilfeller hvor personer som viste seg å være smittet, ikke oppga riktige opplysninger om 

symptomer før de fikk tilgang til institusjon. Hvordan skal man reagere på dette? 

Drøfting: Her må man forsøke å forklare alvoret ved ikke å følge smittevernrådene. I ytterste 

konsekvens kan det bli aktuelt å politianmelde slike tilfeller 

Odd Petter  

 

 


