
 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19:      
Tid Tirsdag 9. juni 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 √   

SØ Jon Birger Haug √ Gro Bøhler √ 

SØ Odd Petter Nilsen √   

     

Invitert    Jens Lind-Larsen √ 
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Sak 079-20 Status fra virksomhetene 
 Fredrikstad: To positive prøvesvar siste uka. Totalt 117 positive 

 Halden: Rolig. Tester fortsatt ca. 15 per dag. Ingen positive siden 22. mai 

 Moss: Ett nytt positivt svar i Moss i dag. 101 positive. Totalt ca. 2000 prøver tatt i Moss + mange 
fra de andre kommunene. Råde har nå 4 positive 

 Sarpsborg: Ingen nye positive. Litt flere prøver siste døgn etter demonstrasjon. Rolig. 

 Indre Østfold: Vi har 1 ny positiv siste uken. Vi tester et sted mellom 20 og 40 i ukedagene, og 
tester kun det som er strengt nødvendig i helgene. De positive vi har hatt de siste 2 ukene har 
vært smittet i Oslo, der det ifølge FHI nå er et cluster knyttet til bydel Søndre Nordstrand. 

 Fastlegene: Intet nytt.  

 Sykehuset Østfold: Ingen inneliggende nå. Ressursbruken nedskaleres noe internt. 
Ingen sykdom hos de som var smittet på psykiatrisk avdeling forrige helg 
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Sak 080-20 Tjenester til turister og ferierende fra andre kommuner 
Innmeldt av Moss (Kristian): Jeg mener at personer som oppholder seg i en annen kommune enn den 

de er bosatt i, eksempelvis turister eller hytte-/campingplass-gjester, og som får covid-symptomer, 

må tilbys testing i oppholdskommunen. (Alternativet er jo at de må reise hjem til bostedskommunen 

for å teste seg; det kan være langt å reise.) Videre mener jeg at om disse personene får påvist covid-

19, bør de oppfordres til å reise til bostedskommunen hvis det er medisinsk forsvarlig, men i andre 

tilfeller må oppholdskommunen tilby nødvendig helsehjelp og ev. et sted for isolasjon/karantene. 

Hva mener Pandemirådet om dette? 

Drøfting: 

Pandemirådet støtter denne framgangsmåten. Det er i tråd med myndighetenes retningslinjer. 

 

Sak 081-20 Endrede åpningstider seksjon for genteknologi SØ 
Det er endrede åpningstider på genteknologi fra i dag. Dette grunnet få prøver inn og lite positivitet i 

samfunnet for øvrig. Det må påregnes noe lenger svartid spesielt over helg.  

Dette innebærer: Drift man-fredag på dagtid. Prøver vil bli besvart dagen etter de er tatt (på 

hverdager). Svarene foreligger normalt før kl. 16.  

Prøver tatt i helgen vil bli besvart første virkedag. Prøver som må tas/kjøres i helg, merkes med 

«Hurtigtest». Dette er en «hurtig-PCR-test» - bruk samme testutstyr som vanlig.  

 

Sak 082-20 Håndtering av svenske arbeidstakere – nye karanteneregler 
Nye karanteneregler – hvordan praktiseres unntak fra karanteneplikten overfor svenske 

arbeidstakere? – vedlagt til saken lå utkast til prosedyre (ikke godkjent) (Jon Birger) 

I prosedyren står bl.a. at arbeidstakere som bor i Sverige må fylle ut en egenerklæring før de skal 

jobbe i Norge. Hvis de svarer «ja» på et av de fire første spørsmålene må de ringe avdelingsleder der 

de skal jobbe for avklaring.  

Det skal også vurderes nøye hvorvidt man må bruke arbeidstakere som bor i Sverige.  

Halden har en lignende prosedyre med egenerklæring 

 

Sak 083-20 Felles luftveismottak og felles planer vedrørende fastleger 
Meldt inn av Karoline:  

1. Er det aktuelt for kommunene å samarbeide om felles luftveismottak (corona-legevakt) ved lavt 
smittetall?  
Det kan være et godt alternativ til at alle har tilbud – særlig i helgene. Kommunene må avgjøre 
hva de ønsker og eventuelt invitere til samarbeid 

2. Finnes det planer for kommuner som kan bli stående uten fastlege ved karantene og ubesatte 
stillinger – (samarbeid og felles strategi inkl. avlønning av fastleger fra eventuelt andre 
kommuner som stiller opp)? 
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Sak 084-20 Oppfølging fra tidligere møte 

Samordning av planer for lokal koordinering: Samhandlingssekretariatet skal 18.6 drøfte hvordan 

dette skal håndteres og vurdere om dette kan inngå i revisjon av retningslinje 11, som starter i 

september 

 
Eventuelt  
 Fredag 12.6 kommer helseministeren til Kalnes. Han er veldig interessert i Pandemirådet. Kristian 

representerer kommunene på dette møte. Benny repr. fastlegene 

 Vi har nytt møte om en uke. Da må vi lage en plan for møteaktivitet i sommer. Gi beskjed til Odd 
Petter hvem som er vikar for deg i P-rådet når du har ferie. 

 

Odd Petter  

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/11_170202_beredskap_akuttkjeder.pdf

