
 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19:      
Tid Tirsdag 30. juni 2020 kl. 14.30-15.30 
Sted SKYPE 

 
, 
 

f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer:  
Fra kommunene:     
Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess f Guro Steine Letting √ 
Aremark, Halden  Halvard Bø √ Lasse Henriksen √ 
Indre Østfold, Marker, Skiptvet Jan Børre Johansen f Barbro Kvaal f 
Moss, Råde, Våler, Vestby Kristian Krogshus f Sarah Frandsen Gran √ 
Rakkestad, Sarpsborg  Karianne Jenseg √   
Fastlege Benny Adelved √ Karoline Lund  
Fra sykehuset:     
SØ Helge Stene-Johansen f   
SØ Jon Birger Haug √ Gro Bøhler √ 
SØ Odd Petter Nilsen √   
     
Invitert  Anne-Kathrine Palacios √ Jens Lind-Larsen √ 
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Sak 093-20 Status fra virksomhetene 
• Fredrikstad: En positiv på lørdag. Innlagt SØ. Kommunikasjonen / tilbakemelding til kommunen 

var noe mangelfull for å kunne starte smitteoppsporing. Det skal SØ rette på. Særlig viktig med 
fokus på prosedyren i sommerferien med flere vikarer og når andre enn det vanlige personalet 
utfører testene. 

• Halden: Rolig - Ingen nye positive tester. Fint at SØ har flyttet svartidspunktet fra lab, slik at 
svarene kommer tidligere til kommunene 

• Moss: Testet ca. 250 siste uken. Det betyr at det ikke noen økning. En positiv siste uke (Vestby) 
• Sarpsborg: Intet nytt. Ingen positive siden siste møte. Tester mange med luftveissymptomer på 

ganske små indikasjoner. Tester mange svenske vikarer 
• Indre Østfold: I Indre er det rolig – ingen nye tilfeller på flere uker. 
• Fastlegene: Intet nytt. Litt mer hosting i befolkningen? Badesesong?  
• Sykehuset Østfold: En pasient innlagt i helgen – utskrevet. Ingen ansatte i karantene.  
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Sak 094-20 Smitterisiko på legekontorene 
Innmeldt av Benny  

Bakgrunn: Når kontorpersonalet booker time for pasienter over telefon, stiller de kontrollspørsmål 
om mulig eksponering til tross for at driften av kontoret er som «normalt». Når pasienter booker 
time hos fastlegen via helsenorge.no er det grunn til å anta at denne kontroll-funksjonen ikke er like 
sikker.  
Risikobilde: Ukene rett over ferien, er det grunn til å tro at flere kan ha vært på reise i utlandet og 
besøker fastlegen sin rett etter hjemkomst. Derfor har enkelte legekontorer valgt å stenge mulighet 
for å avtale time via helsenorge.no under August 2020.  
Drøfting: Hvor sannsynlig er risikobildet? Er løsningen bra nok? Andre løsninger? 

Diskusjon i Pandemirådet: Å få smitte inn på et fastlegekontor er veldig uheldig og må unngås. Det er 
derfor lurt å kontrollere ekstra før pasient kommer på legekontoret og (med 2 m avstand) eventuelt 
før klinisk undersøkelse. Kontorets hjemmeside må selvsagt ha god informasjon om forholdsregler. 
Man kan gjerne ha lenger avstand mellom stolene på venteværelse og spørre om symptomer straks 
pasienten kommer til kontoret. 
Bra at myndighetene fortsetter å informere tydelig om hva befolkningen skal gjøre hvis de har 
symptomer, slik at det ikke glemmes. 
 
Sak 095-20 Arbeidsfolk fra Schengen - utgifter til prøvetaking?   
Innmeldt fra Guro 
Kommunene ser på hvilken pris som skal settes på prøvetaking av personer som testes for korona der 
arbeidsgiver skal dekke kostnaden. 

Hvordan vil sykehuset forholde seg til tester og fakturering? 
Bakgrunnen er dette: 
Arbeidsreiser fra Schengen og EØS 
Fra 22. juni 2020 er det i Covid-19-forskriften (Lovdata.no) gitt mulighet for at arbeids- eller oppdragsgiver kan 
velge å legge til rette for testing og smittevernråd som alternativ til karantene, for personer som ankommer 
Norge fra Schengen og EØS for å jobbe. Det kreves 2 tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers 
mellomrom. Test to kan tidligst tas på dag 5 etter ankomst til Norge. Fram til første negative test foreligger, er 
personen fortsatt i karantene. Fram til andre negative test foreligger, er personene fortsatt i fritidskarantene. 
Dersom arbeids- eller oppdragsgivere velger en slik løsning, er de ansvarlige for organisering, gjennomføring og 
finansiering av testingen. 
Dersom ordningen ikke kan gjennomføres i praksis, gjelder kravet om karantene i 10 dager etter ankomst til 
Norge 

Svar fra sykehuset: Saken tas opp blant laboratoriene i HSØ neste uke. Når svar foreligger vil dette 
formidles kommunene.  
Uheldig at/hvis man må håndtere to forskjellige systemer (regning til HELFO eller arbeidsgiver) – det 
er uoversiktlig og tungvint.   

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_2#%C2%A76
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Hvis SØ skal fakturere for slik testing kan kanskje SØ og kommune samarbeide om innkreving slik at 
ikke alle må gjøre denne jobben? 
 
Et annet spørsmål er om arbeidsgiver selv skal ordne med testing eller om kommunen (ved corona-
senter/legevakt) skal teste. Kommunene er i utgangspunktet innstilt på teste disse.  
 
Sak 096-20 Informasjon – svar på Corona-test i Helsenorge.no og Kjernejournal 
FHI melder i brev av 25.6.20 til de mikrobiologiske laboratoriene at svar på Corona-test til 
befolkningen etter planen skal være tilgjengelig på Helsenorge.no fra 2. juli 2020. Samtidig vil 
svarene være tilgjengelige for helsepersonell i Kjernejournal. 

 
Sak 097-20 Analyser i helgene - avtale med A-hus – oppfølging/status 
• Ingen prøver var merket «A-hus» sist helg (før fredag kl. 15). Følgelig ble ingen prøver sendt dit 

for analyse  da. Vi har altså ikke testet systemet ennå… 
• Man må huske å merke konvolutten «A-hus» hvis dette skal fungere 
 
Kommunene er bekymret for manglende analysekapasitet i SØ i helgene. Løsningen med A-hus for 
analyse i helgen er, slik den er nå, er tungvint og man får ikke svar i helgen på tester tatt/levert etter 
kl. 15 fredag. Kommunene må kunne teste og få svar gjennom helgen for å kunne drive effektiv og 
nødvendig smitteoppsporing. Kommunene har rigget seg etter myndighetenes ønske mht. testing og 
smitteoppsporing og er avhengig av daglige analysesvar (dagen etter test). 

Kommunene vil måtte sende en god del tester til hurtigtest til SØ i helg, da vi grunnet behov for 
smitteoppsporing har behov for svarene raskt. 

Det kom spørsmål om sykehuset kan trappe opp testkapasitet, inkl. helg, hvis det blir nødvendig i 
sommer.  
Svaret er ja – det vil da bli nødvendig å tilbakekalle personell fra ferie  

Eventuelt -Testing av svenske vikarer (Karianne) 
Det er usikkerhet når og hvor lenge man må jobbe med munnbind ift. prøvesvar Hva er riktig? 
• Vikarene jobber ikke før første negative test. Etter den (og før andre negative test) jobber de med 

munnbind (Halden) 
• Sykehusets prosedyre inkl. egenerklæringsskjema, vedrørende svenske vikarer er sendt ut 

tidligere. Prosedyren skal revideres i morgen (1.7.) og sendes ut til alle straks den er klar. 
• Det er fint om vi kan ha samme klare, regler og tiltak i kommuner og sykehus. Det gjør ting 

enklere. Mange ansatte jobber også begge steder. Sykehusets prosedyre er et godt utgangspunkt 
for dette. 

 

Odd Petter  
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