
 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19:      
Tid Tirsdag 2. juni 2020 kl. 14.30-15.30 

Sted SKYPE 
 
, 
 

f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer:  

Fra kommunene:     

Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess f Helene Høyvik Rossebø √ 

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 f Karoline Lund f 

Fra sykehuset:     

SØ Helge Stene-Johansen √   

SØ Jon Birger Haug f Gro Bøhler √ 

SØ Odd Petter Nilsen √   

     

Invitert    Jens Lind-Larsen √ 
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Sak 075-20 Status fra virksomhetene 
 Fredrikstad: Har 7 nye positive (totalt 115). Disse er knyttet til utbruddet på SØ 

 Halden: Ingen nye tilfeller siden 7. mai – totalt 41 positive 

 Moss: Ganske rolig. 100 total i Moss kommune. Rolig i de andre kommunene i regionen også. 
Derfor reduseres aktiviteten på Coronalegevakten og den bemannes nå kl. 08-16. Ordinær 
legevakt tar corona-tilfeller /mistenkte tilfeller, utenom denne åpningstiden. Vi har beredskap for 
å kunne øke aktiviteten ved behov. 

 Sarpsborg: 2 nye positive siste uka. Knyttet til utbrudd på SØ 

 Indre Østfold: Ingen nye positiver prøve siste 2 uker. 

 Fastlegene: Intet spesielt 

 Sykehuset Østfold: Innlagt 1 pasient med covid-19. Merker at det er stor pågang av besøkende. 
Utbrudd i psykiatrisk avdeling. 5 ansatte smittet - 40 i karantene.  
 

Sak 076-20 Samordning av planer for lokal koordinering 
Innmeldt av Moss:  



 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
Bakgrunnen er denne e-posten fylkesmannen: På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet ber 

Helsedirektoratet om at Fylkesmennene gir kommunene i oppdrag å sørge for samordning av planer 

for lokal koordinering av håndteringen av covid-19-pandemien. 

Behovet for lokale smitteverntiltak kan øke når vi nå letter på de nasjonale smitteverntiltakene, men i 

tråd med regjeringens langsiktige strategi av 7. mai skal vi fremdeles ha en helhetlig tilnærming til 

håndteringen av covid-19-pandemien, jf også beredskapsplan for smitteverntiltak som kan iverksettes 

ved økt smittespredning under covid-19-pandemien. 

Tilfeller av lokal smitte kan ramme flere kommuner, og det anbefales at kommunene i bo- og 

arbeidsregionen samarbeider om smitteverntiltakene for å sikre at smitteverntiltakene utgjør en samlet 

respons, gjerne forankret i helsefellesskapene. Dette innebærer at kommuner i samme bo- og 

arbeidsmarkedsregion må samordne beredskapsplaner for eventuell gjeninnføring av tiltak. Samtidig 

forutsettes det at særlig inngripende tiltak koordineres nasjonalt. 

Drøfting: 

 Litt uklart hva som er bo- og arbeidsregioner. Er det alle kommunene i Helsefellesskapet vårt eller 
hver legevaktregion for seg?  

 Østfold + Vestby + SØ er vårt Helsefellesskap og det er et relativt lite område. Derfor er det 
naturlig å se på Helsefellesskapet som ett bo- og arbeidsområde 

 Det kunne vært bra å hatt en felles overordnet beredskapsplan for covid-19 i tillegg til det som 
finnes i den enkelte kommune, legevaktregion og i sykehuset.  

 Kommuner/regioner har lojalt fulgt opp myndighetenes retningslinjer og pålegg og har dermed 
ganske likt innhold i sine beredskapsplaner. De er med andre ord relativt godt koordinert og 
samordnet allerede. 

 Alternativt kan vi dele våre beredskapsplaner med hverandre. Da kan vi oppdatere og samkjøre 
disse enda mer. 

 Samhandlingssekretariatet har møte i juni og er også bedt om å se på saken etter innspill fra 
Fredrikstad 

 Vi fortsetter arbeidet med denne saken i neste møte 

 

Sak 077-20 Oppfølging fra forrige møte 
I forbindelse med «Sak 072-20 Gode rutiner for massetesting» 26.5.20 har Jens vært i kontakt med 

innovasjonsavdelingen ved SØ for å se på måter å forbedre logistikk ved massetesting på. Det er 

behov for mer konkretisering /tydeligere kravspesifikasjon og Jens og Helge tar sammen et kort møte 

med innovasjonsavdelingen vedrørende dette.  

 

Sak 078-20 Møtefrekvens i sommer 
Vi fortsetter med ukentlige møter i hvert fall to uker til. Sannsynligvis ingen møter i sommer. Hvis det 

blir behov kalles det raskt inn til møte. Gi beskjed til Odd Petter hvem som er vikar for deg i P-rådet 

når du har ferie. 

Odd Petter  


