
 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19 - hastemøte    
Tid Tirsdag 7. juli 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 

Kjersti Gjøsund 
√ 
√ 

Indre Østfold, Marker, Skiptvet Jan Børre Johansen f Barbro Kvaal √ 
Moss, Råde, Våler, Vestby Kristian Krogshus f Rune Davidsen f 
Rakkestad, Sarpsborg  Karianne Jenseg f Kamaldeep Chudasama √ 
Fastlege Benny Adelved √ Karoline Lund √ 
Fra sykehuset:     
SØ Helge Stene-Johansen f   
SØ Jon Birger Haug √ Gro Bøhler f 
SØ Odd Petter Nilsen √   
Invitert  Anne-Kathrine Palacios √ Jens Lind-Larsen √ 
 Hege Gjessing √ Martin Steinbakk √ 
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Sak 099-20 Status fra virksomhetene 
• Fredrikstad: Ingen nye smittede. Doblet antall henvendelser på telefon siste uka (i går 92 

samtaler= 12 timer på telefon). Det er en økning pga. turister og pga. mer forkjølelse / 
luftveissymptomer i befolkningen 

• Halden: Stille – intet nytt 
• Moss: Økt betydelig med tester siste uka (fra 250 til 350). Økt bemanning med 2 på 

koronasenteret for å kunne teste. Har fått på plass fiberkabel for å kunne rekvirere elektronisk 
• Sarpsborg: Intet spesielt. Koronalegevaktene har en noe ugunstig åpningstid ift. å sende prøver 

til SØ i helgen før kl. 15 
• Indre Østfold: En ny positiv test i helgen. Fikk telefonsvar fra Ahus søndag ettermiddag. 
• Fastlegene: Intet nytt 
• Sykehuset Østfold: Rolig, ingen innlagte covid-19 pasienter 
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Sak 100-20 Oppdateringer og status fra helgen vedrørende rekvirering og 
analyser/svar på Ahus 
 
Sykehuset er ikke fornøyd med at de ikke får analysert de ordinære prøvene selv i helgene og 
beklager det merarbeidet/usikkerheten det påfører kommunene. SØ vil, så snart det er mulig, å 
komme i gang med egne analyser i helgene (*se info som kom etter møtet nederst i referatet) 

1. Elektronisk rekvirering til SØ og Ahus – status 
- Koronalegevaktene må ha fungerende Dips-Interactor for å kunne rekvirere elektronisk.   
Pt. er det er kun Sarpsborg/Rakkestad legevakt som kan rekvirere elektronisk (til SØ). 
Legevaktene i  Indre Østfold, Moss og Halden installerer, i samarbeid med SØ, løsning i disse 
dager. Usikkert når Fredrikstad er på plass. 
Det ikke funnet løsning for e-rekvirering direkte til Ahus ennå 
 

2. Elektroniske svar fra Ahus – testing mot alle kommuner – status  
-Kopi til både kommuneoverlege og fastlege – status / forslag til løsning? 
 

- SØ har testet at elektronisk svar går fra Ahus til alle legevaktene. Det fungerer nå som det skal. 
- Svarene på helgeprøvene kom til kommunene på søndag ettermiddag – også de prøvene som 
ble tatt fredag. Kommunene ønsker svar på fredagsprøvene på lørdag. 
- Viktig at det angis hvem som er kopimottaker på rekvisisjonen. Ahus sender foreløpig kun til FHI 
+ en kopimottaker (kommuneoverlegen). Ved positive prøver må derfor kommunen informere 
fastlegen. 
- Det er usikkert om pasientene får beskjed når svar legges inn i Helsenorge. Det hadde vært 
hensiktsmessig. Svar i Kjernejournal er ikke sjekket.  
- Positive prøvesvar ønsker kommunene å få ringt inn umiddelbart og 24/7 
 

3. Levering av prøver etter kl. 15 på fredag for videresending Ahus – volum og gjennomføring sist 
helg – noe som skal forbedres eller endres? 
 
- Det fungerte greit. Alt ble videresendt både fredag og lørdag. Det var usikkerhet om noen 
rekvisisjoner/prøver og noen pasienter ble derfor testet på nytt. Svarene kom til kommunene 
søndag ettermiddag/kveld 
- SØ vil re-etiketterer prøver fra SØ’s papir-rekvisisjoner til Ahus-rekvisisjoner før sending. 
Kommunene ønsker at det samme gjøres når de kan rekvirere elektronisk til SØ også. 
- Det er ønskelig med senere transport til Ahus slik at man får med prøver tatt senere på dagen. 
SØ skal se på dette for å finne en løsning. Det er også avhengig av mottaksapparatet i Ahus. 
 

4. Hurtigtest i helgene 
Testene er mest relevant for institusjoner utenfor sykehuset og må forbeholdes dette (ikke egnet 
for storvolum-testing). De analyseres på SØ. De må sendes i egen forsendelse (ikke i den store 
«sekken») og merkes «Hurtigtest» - slik at de ikke blandes sammen med alle andre prøver og blir 
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sendt til Ahus likevel. Det må være tydelig, hvem som skal ringes ved positivt svar (navn-
mobilnummer) 

 
Sak 101-20 Brev fra Pandemiråd til HSØ som hastesak i Samhandlingsutvalget – 
framdrift / status 
Dette utgår. HSØ er ikke involvert i denne aktuelle problemstillingen.  

 
Eventuelt – 
1. Levering av testutstyr  

o I dag er det levering av testutstyr til kommunene a. hv. dag. Det skaper problemer 
enkelte dager fordi leveransene er små og det vanskeliggjør den interne logistikken i 
kommunen 

o Det ønskes derfor større levering 1 gang per uke i stedet  
o Utstyret leveres fra SØ’s forsyningsavdelingen i Moss  
o SØ prøver å løse saken raskt 

2. Prosedyre «Fredrikstad kommune_utenlandske arbeidere» er ferdigstilt og sendes ut med 
referatet 

3. Nytt møte neste tirsdag kl. 14.30  
 

*Tilleggsopplysning som kom etter at møtet var ferdig 

I etterkant av møtet fortsatte sykehuset jobben med å få plass helgeanalyseringen igjen – nå er det 
klart! 

Det betyr at Senter for laboratoriemedisin fra og med kommende helg vil analysere covid-19 prøver, 
tatt i kommunene, på eget laboratorium. 

På hverdager skal prøver være inne på laboratoriet før kl. 19, fredag, lørdag og søndag må prøvene 
være inne før kl. 17. 

 

Odd Petter  
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