
 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19:      
Tid Tirsdag 16. juni 2020 kl. 14.30-15.30 
Sted SKYPE 

 
, 
 

f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer:  
Fra kommunene:     
Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess f Sofie Lund Danielsen √ 
Aremark, Halden  Halvard Bø f 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 085-20 Status fra virksomhetene 
• Fredrikstad: En ny positiv prøve i dag (119 totalt). Stabilt antall tester på corona-senteret. 
• Halden: Rolig. Ingen nye smittede. Siste 22. mai. Ingen økning i antall tester 
• Moss: 2 nye positive forrige uke. Stor pågang for å bli testet. Kan vi se starten på en ny bølge? 

Kan også skyldes at det testes mer liberalt 
• Sarpsborg: Ingen nye positive (79 totalt) – Litt økning i antall tester (30-35 per dag) – usikkert 

hvorfor … 
• Indre Østfold: Ingen nye smittede. Litt økt testing - 40-60 per dag 
• Fastlegene: Aktiviteten er blitt relativt normal igjen 
• Sykehuset Østfold: Ingen innlagte siden 7.6. Mange flere som testes, men få positive i 

Østfold/Vestby siste uke (3-4). Bekymring for svenske vikarer/arbeidstakere og smittefaren de 
utgjør. 
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Sak 086-20 Hurtigtester og utringing av prøvesvar til turister 
Innmeldt fra avdelingssjef i Senter for laboratoriemedisin: 

1. Til informasjon: Fra 12-15/6 ble det bestilt 10 stk. hurtigtester av en legevakt. Flere av 
hurtigtestene var bestilt til ansatte i primærhelsetjenesten. 
Jeg ønsker at det presiseres at hurtigtester kun er ment for pasienter, spesielt pasienter som skal 
overflyttes til annen institusjon, eller skal til en eller annen undersøkelser. 
Vi benytter ikke hurtigtester på medarbeidere i SØ. Hurtigtester er forbeholdt pasienter. 
 

2. Videre lurer jeg på hvor vi skal ringe ut svarene på våre turister. Skal vi ringe til en 
kommuneoverlege i eks Molde? Eller til kommuneoverlegen der turisten befinner seg, eks 
Revbukta camping? 
Svar: Det er kommunen, der pasienten er testet, som skal ringes for å kunne starte opp 
smitteoppsporing. De vil så kontakte hjemkommunen 

 

 
Sak 087-20 Smitteoppsporing, testfrekvens på sykehuset og testing av svenske 
arbeidstakere 
Innmeldt fra Karianne (3 saker) 

1.Viser til FHIs risikorapport 11.06. og kapittel 6 om smitteoppsporing. FHI har fokus på viktigheten av 
rask smitteoppsporing for å finne nærkontakter før de rekker å komme i smitteførende periode og 
smitte videre. For å kunne gjøre dette, er kommunene avhengig av at prøver tas og analyserer raskt. 
Vi ønsker å drøfte muligheten for SØ å analysere prøver også i helgene fremover. Hvis kun 
hurtigtester skal analyseres, er det viktig at kommunene har mulighet til å selv prioritere hvem vi 
trenger raskt svar på. Det kan være flere årsaker til at man trenger et raskt svar, rask 
smitteoppsporing for å forhindre videre smitte er en viktig årsak.  

 
Drøfting: I takt med at samfunnet åpnes opp og antall smittede og nærkontakter øker, er det behov 
for mer testing. Det er derfor nødvendig med testing i helgene og laboratiet på sykehuset må 
oppskalere frekvensen slik at effektiv smitteoppsporing kan gjennomføres slik myndighetene krever. 
Kommunene må ha svar senest dagen etter prøven er tatt. Det er bred enighet om dette og Helge tar 
det opp med Senter for Laboratoriemedisin 

 
2. Vi har blitt kontaktet av en ansatt på sykehuset for testing. Vedkomne hadde fått beskjed på 
sykehusets koronatelefon at han burde ringe kommunal koronatelefon for testing da det ikke skjer 
testing like ofte på sykehuset lenger, kun to dager i uken. Ønsker informasjon om kommunene kan 
forvente at dette vil gjelder flere fremover.  
 
Drøfting: Det testes nå tre dager i uken på ansatte internt i sykehuset. Hvis det er behov for testing 
utover denne frekvensen, er det enighet om at de aktuelle ansatte kan henvende seg til 
hjemkommunene for testing (merk prøven «Smittevern – ansatt») 
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3. Sykehusets rutine for egenmelding og testing av ansatte fra Sverige. Gjelder dette kun nyansatte 
eller også faste medarbeidere som bor i Sverige og jobber i Norge hvis SØ har slike? Gjelder det kun 
de som skal bli i Norge over tid, eller skal også dagpendlere testes – og i så fall hvor ofte? Er dette 
noe kommunene også vurderer å starte med? 
 
Svar: Sykehuset har oppdatert sin prosedyre som inkl. egenerklæringsskjema. Der berøres disse 
spørsmålene 
• Testing gjelder ikke dagpendlere fordi det ikke finnes fornuftig testregime for disse  
• Ukependlere eller de som jobber i lengre perioder blir testet når de kommer. De bruker munnbind 

og skjerpede smittevernrutiner inntil svar foreligger. Testing gjentas etter 5-7 dager – da tas det 
også en antistoff-blodprøve.  

• Er det mer enn 10 dager mellom arbeidsøktene, gjentas prosedyren med egenerklæring/testing 
• Sykehusets prosedyre kan brukes hvis ønskelig. Halden deler gjerne sine prosedyrer og 

informasjonsmateriell. 
 
Sak 088-20 Smittevernutstyr til fastleger 
Innmeldt fra Jens: Smittevernutstyr til fastlegene som del av kommunens primærhelsetjeneste – vil 
kommunene forsyne fastlegegene med utstyr og vil de ta betalt for dette utstyret eller ikke? - 
pandemitid er unntakstid… 

Drøfting:  
• Fylkesmannen har i møte bekreftet at fastlegene er en naturlig del av primærhelsetjenesten og 

skal forsynes med utstyr gjennom kommunene, så lenge vi er i en pandemisituasjon 
• Utstyr som kommunene får gratis av den sentrale ordningene tas det ikke betaling for. 
• Hvis kommunene selv må kjøpe inn kan det være aktuelt å ta betalt av fastlegene 
• Flere kommuner ber nå fastlegene selv skaffe utstyr via sine vanlige kanalene. Ved behov vil 

kommunen bidra med utstyr. 
 
Jens har kontaktet legeforeningen sentralt om saken. Venter på svar. 
 
Eventuelt – videre møteaktivitet 
• Vi har nytt møte om en uke. Da avtaler vi 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  
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