
 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19:      
Tid Tirsdag 23. 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 089-20 Status fra virksomhetene 
 Fredrikstad: 119 – Ingen nye positive siste uka. Tester 50 per dag. Mye trafikk 

 Halden: Ett positivt svar i dag. Tester 25 hver dag 

 Moss: En ny positiv prøve fra Vestby kommune i dag.  

 Sarpsborg: Tester 30-35 om dagen. Rakkestad har testet 765 pr 22.6. Ingen nye positive etter 
den ene som kom hjem fra ferie i mars. 

 Indre Østfold: Tester 40-60 tester per dag 

 Fastlegene: Normal aktivitet og normal ferieavvikling. 

 Sykehuset Østfold: Fortsatt 200 tester i Østfold per dag. Ingen økning. Ingen innlagte pasienter 
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Sak 090-20 Senter for laboratoriemedisin  
Innmeldt fra avdelingssjef i Senter for laboratoriemedisin: 

1. Informasjon: Elektronisk rekvirering av Covid-19 ved Sarpsborg og Rakkestad legevakt via DIPS 
Interactor startet 16.6. Pilotkjøring er vellykket og avsluttet. Det startes nå bredding til de 
resterende koronalegevaktene i Østfold og Vestby. Det er tatt kontakt med Indre, Moss og 
Halden allerede. 
 

2. Informasjon: Utvidet åpningstid for mottak av covid-19 prøver. 
Ordinært: Covid-19 prøver må være ankommet Senter for laboratoriemedisin innen kl 19.00 
mandag til torsdag for analyse og svarutgivelse dagen etter. 
Utvidelse: Prøver tatt torsdag etter forsendelse til kl. 19, og som er ankommet Senter for 
laboratoriemedisin innen 07.30 på fredag, vil bli analysert og besvart fredag ettermiddag. 
 
Drøfting: Det framkom ønske om å få negative svar oversendt elektronisk tidligere enn kl. 17. 
Senter for laboratoriemedisin ser hva som kan gjøres med det. I dag er det 4-timers intervall og 
det passer dårlig med kommunenes behov 
(* se tilleggsopplysninger fra lab som kom etter møtet (under eventuelt)) 
 

3. Oppfølging fra tidligere møter: Hyppigere Coronatesting ved Senter for laboratoriemedisin inkl. 
testing i helg – dette er et kommunalt behov. 
Senteret er nå stengt kvelder og helger for bl.a. å få til ferieavvikling. A-hus kan kjøre prøver i 
helgen for SØ og SØ har møte med Ahus om dette i morgen 24.6, for å lage en avtale.  
Informasjon om denne ordningen sendes ut straks SØ-Ahus har avtalt hvordan dette praktisk skal 
gjøres.  
Kommunene tester mye på fredager og det blir for lenge å vente til mandag, så det er nødvendig 
å få svar på lørdag. 

 

 

Sak 091-20 Smittevernutstyr til fastleger – oppfølging fra forrige møte 

Innmeldt fra Jens til forrige Pandemiråd i sak 88-20 https://sykehuset-

ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Pandemiråd/Pandemiråd%20-%20referat%2016.6.20.pdf :  

Hdir skriver at «Sykehus og kommuner kan bestille smittevernutstyr i henhold til nasjonalt system. Et 

nytt system for rapportering, fordeling og distribusjon av smittevernutstyr til kommuner og sykehus 

skal bidra til at ingen går tomme for verneutstyr. 

Kommunene skal kun benytte systemet dersom de har behov som går utover det som de klarer å 

anskaffe selv, gjennom egne leverandørforhold.» 

Dette stemmer overens med beskjeden kommunene har fått om at de skal gå over til å bestille fra 

sine ordinære leverandører, noe som kommunen selvsagt må betale for. 

Fastleger skal få tilgang til utstyr fra kommune hvis de ikke kan få tak i utstyr gjennom sine vanlige 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Pandemiråd/Pandemiråd%20-%20referat%2016.6.20.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Pandemiråd/Pandemiråd%20-%20referat%2016.6.20.pdf


 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
kanaler.  Utstyr kommunen får, distribueres vederlagsfritt til fastlegene. Utstyr kommune kjøper må 

fastlegene betale for 

Det jobbes fremdeles med sentrale avklaringer 

  
Sak 092-20 Møter i Pandemirådet videre: 

1. Det er ordinært møte neste tirsdag 30.6 kl. 14.30. Etter det og fram til uke 35 tas møter ved 
behov. Odd Petter sender ut forespørsel om det er saker som ønskes tatt opp hver 14 dag. Saker 
kan også meldes fortløpende og kan med fordel samles opp til neste møte 

2. Det blir sendt ut ferieoversikt med vikarer for pandemirådet. Denne sendes Pandemirådet + alle 
kommuneoverlegene, slik at alle kan melde inn saker til sin representant gjennom sommeren. 
Saker meldes Odd Petter som vanlig, men i uke 31-34 er det Jon-Espen Sjøstrøm – 46957693 - . 
Jon-Espen.Sjostrom@so-hf.no som skal innkalle til ad.hoc møte og sakene må meldes ham  

 
Eventuelt  

 Hva er kommunenes ansvar for å gi husvære for turister m.v.? 
Kommunene har ansvar for dette ved isolering, ikke ved karantene. Hver kommune må ha en plan 
for dette. Dette er administrativt arbeid og ikke legevaktarbeid. Se også 
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/helse-omsorg-og-sosialtjenester/nyheter---helse-omsorg-og-

sosialtjenester/2020/korona---svar-pa-sporsmal-fra-kommunene/ 

 Tilleggsopplysninger som kom fra Senter for laboratoriemedisin etter møtet:  

 Vi lar kjemi og patologi stå som det gjør, altså hver 4 time. 

 Vi endrer svarutsending bare for mikrobiologi til hver 2 time. 
o 0715 
o 0915 
o 1115 
o 1315 
o 1515 
o 1715 
o 1915 
o 2115 
o 2315 
o 0115 
o 0315 
o 0515 

 Rett over sommeren vil vi ta en ny gjennomgang av tidene, for å kunne differensiere på PHT 
og KHT, slik at det mer tilpasset våre kunder. 

  

 

 

Odd Petter  

mailto:Jon-Espen.Sjostrom@so-hf.no
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/helse-omsorg-og-sosialtjenester/nyheter---helse-omsorg-og-sosialtjenester/2020/korona---svar-pa-sporsmal-fra-kommunene/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/helse-omsorg-og-sosialtjenester/nyheter---helse-omsorg-og-sosialtjenester/2020/korona---svar-pa-sporsmal-fra-kommunene/

