
 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19:      
Tid Tirsdag 26. 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, 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 √   

     

Invitert    Jens Lind-Larsen √ 
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Sak 071-20 Status fra virksomhetene 
 Fredrikstad: Fremdeles rolig. 108 positive totalt. Siste positive 14. mai. Ikke tatt antistoffprøver 

av noen i kommunal regi. Tester ca. 50 om dagen. Utbruddet på Glemmen er over 

 Halden: Fortsatt rolig. Tester ca. 20 om dagen. Ett positiv tilfelle i helgen, usikkert hvor lenge 
vedkommende har vært positiv. Det er tatt antistoffprøve. 

 Moss: 1848 prøver tatt i Moss. Det er 100 positive totalt. 

 Sarpsborg: Én positiv prøve i går. 78 positive totalt. Tror ikke kommunen har tatt antistoffprøve, 
men enkelte fastleger tar dette. 
Rakkestad: Testet ca. 600. Én positiv test totalt. 

 Indre Østfold: 58 positive totalt. Ingen nye siste uke. Tester under 40 per dag. Hvis det passeres 
60 tester per dag opprettes en ny teststasjon. Tatt én antistofftest. 

 Fastlegene: Karoline: Tatt én antistoffprøve.  

 Sykehuset Østfold: Ingen covid-19 pasienter er innlagt nå. Normal drift er i ferd med å 
gjenopptas i de fleste områder. God laboratoriekapasitet. Åpner 1.juni for mer for besøk – inntil 
2 besøk per pas. 
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Sak 072-20 Gode rutiner for massetesting 
Innmeldt av Jens:  

Kommunene skal rigge testing av 1,5% til 5% av befolkningen NÅR det måtte trengs. Dette blir 

krevende. Tidstyver er rutiner rundt sikker identifisering av pasienter og papirrekvisisjoner. Denne 

testingen er nasjonal. Kan sykehuset samarbeide om gode rutiner for en slik massetesting? Noe for 

innovasjonsavdelingen? 

Drøfting: Fylkesmannen krever en tilbakemelding fra kommunene om planer for massetesting 

Det skrives fremdeles papirrekvisisjoner. Det er svært ressurskrevende.  

 Er det mulig å få satt ut IHR-løsninger med etikettemaskin på f.eks. koronalegevakten.  

 Er det mulig å lage en nettside der befolkningen kan logge seg inn med bank-ID og fylle ut et 
skjema med en algoritme som viser om man skal testes eller ikke. Bør man testes får pasienten 
beskjed om oppmøtested/tidspunkt for dette. Da vil de som utfører testen kunne printe ut en 
etikett til prøven nå pasientene kommer til testing. Det vil kunne effektivisere testing i stor grad 
ved at man slipper å ta stilling til om pasienten skal testes eller ei og man slipper å printe ut 
skjema for utfylling mm.  

 Kan HIØ hjelpe til? Kan man spørre Helsenorge.no (de har en nettløsning for innlogging, 
kommunikasjon med journal osv.)? Er denne saken noe for innovasjonsavdelingen på sykehuset? 

 Jens kontakter innovasjonssjef på sykehuset direkte vedrørende dette 
Det kan også hende vi får spytt-tester før sommeren. Disse kan pasientene ta selv. Dette kan endre 

ressursbruken ved testing. 

Kan man også få prøvesvar på SMS vil det effektivisere mottak av disse? Det gjøres bl.a. i Bergen.  

 

Sak 073-20 Testaktivitet på kort sikt 
Innmeldt av Jon Birger: 

Nivå på testaktiviteten (SARS-CoV-2 PCR) på kort sikt – hvor bør vi legge oss? 

Overvåkningsrapport «Coronavirus i Østfold» per 24.5 var vedlagt saken. Det er noen forskjeller i 

denne rapporten ift. tallene kommunene sitter på – det skal sjekkes opp. 

Hva planlegges av prøvetaking i helger nå og i sommer? 

Svar: Halden kommer ikke til å ta vanlige tester av befolkningen i helgene. Sarpsborg ønsker å 

redusere prøvetaking i helgene. Fredrikstad tester normalt ikke på søndager. Moss planlegger å teste 

på dagtid i helgene. Indre begrenser testing i helgene så langt det går 

 

Sak 074-20 Informasjon / oppfølging 

Jens sendte, som avtalt i forrige møte, inn forespørsel FHI om testing av nye sykehjemsbeboere.  

FHI har nå endret retningslinjen til mer «lokale tilpasninger» og ikke rigid testing.  

Odd Petter  


