
 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19    
Tid Tirsdag 28. juli 2020 kl. 13.30-14.30 

Sted SKYPE 
 
, 
 

f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer:  

Fra kommunene:     

Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess f Sofie Lund Danielsen v 

Aremark, Halden  Kjersti Gjøsund f Halvard Bø v 

Indre Østfold, Marker, Skiptvet Jan Børre Johansen v   

Moss, Råde, Våler, Vestby Kristian Krogshus v   

Rakkestad, Sarpsborg  Karianne Jenseg v Hilde Skyvulstad 
 

f 

Fastlege Benny Adelved v Karoline Lund f 

Fra sykehuset:     

SØ Helge Stene-Johansen v   

SØ Jon Birger Haug f Gro Bøhler f 

SØ Odd Petter Nilsen f Jon-Espen Sjøstrøm v 

SØ Anne-Kathrine Palacios f Martin Steinbakk f 

Invitert      
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Sak 107-20 Status fra virksomhetene  
 Moss: Moss: 21 nye testet positivt siste uke. Flere av disse har testet positivt etter en privat 

sammenkomst/selskap. personer fra flere kommuner har vært tilstede. Saken dekkes også i 
media om dagen, bla https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/mRXeL0/tre-nye-smittede-i-moss-
tror-de-har-funnet-pasient-0 
Det er også meldt om positive tester på reisende fra grønne land. Stor testaktivitet, og stor 
pågang på koronalegevakt.  

 Sarpsborg: Noen nye smitter (2) siste dager – smitte fra grønt land, nærkontakter av hverandre. 
1 innlagt. 55 testet mandag. Til sammen 2620 testet totalt i Sarpsborg, mens 1069 personer 
testet i Rakkestad. 2 smittede i Rakkestad så langt. 

 Fredrikstad: Forrige uke 5 positive. 2 koblet til utenlandsreiser (grønt land), og 3 koblet til 
nærkontakter. Flere koblet til grønne soner/land. 380 tester pr. uke. 4-500 telefoner pr. uke. 
Personer fra Fredrikstad har deltatt i selskapet (nevnt overfor av Moss) og flere nærkontakter har 
testet negativt. Ingen positive. 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/mRXeL0/tre-nye-smittede-i-moss-tror-de-har-funnet-pasient-0
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/mRXeL0/tre-nye-smittede-i-moss-tror-de-har-funnet-pasient-0
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 Halden: Ingen positive siden 7. mai. Tester ca. 35 pr. dag. Stor pågang på telefon. Foreløpig rolig. 

Mye spørsmål om røde og grønne soner.   

 Indre Østfold: ingen ny informasjon. 

 Fastlegene: Ingen ny informasjon.  

 Sykehuset Østfold: 1 innlagt. Pågår testing av alle ansatte som har reist utenfor Norge. Særlig 
dagsturer til Sverige. Anbefaler ansatte å ikke ta dagsturer til Sverige/reiser utenfor Norge. 

 

Sak 108-20 Testkapasitet og hurtigtester  

Innmeldt fra Helge/SØ. 

Det blir begrensinger i forhold til bruk av hurtigtester. Selskapet som produserer hurtigtester som 

benyttes i SØ skal prioritere levering til områder med stor smittespredning (USA og Sør-Amerika). 

Halverer antallet hurtigtester pr. uke ved SØ (dvs. ca. 60 – 70 tester pr. uke). Disse testene skal 

prioriteres for pasienter der det er helt nødvendig med raske svar (innleggelse i sykehus og til 

pasienter/personale ved utbrudd i institusjoner utenfor sykehus). Ingen ansatte vil bli prioritert for 

hurtigtestinger siden svartiden er akseptabel innen ett døgn. Dersom prøven er i hus innen 11:30 så 

vil man få svar samme dag/neste formiddag. 

Det anbefales nøye vurderinger i behov av raske svar (raskere enn ordinære svartid) da disse 

begrensede tilgangene berører alle virksomheter. 

 

Sak 102-20 Oppfølging: Ansatte som har vært i «grønne soner» siste ti dager, bør 
vurderes for testing (iflg. FHI).  

Innmeldt fra Halvard/Halden 

Ansatte som har vært i «grønne soner» siste ti dager, bør vurderes for testing (iflg. FHI). 

- Hvordan håndteres dette i kommunene og i SØ? Spesielt med tanke på dagsreiser til grønne 
soner (eks. Töcksfors). 

 

Praktiserer noen at personer som kommer fra rød sone, kan slippe 10 dagers karantene om de testes 

x 2 på samme måte som svenske vikarer? 

Kommentarer: 

 Halden:  Følger RHF-anbefalingen. Negativ test må foreligge før jobb. 

 Fredrikstad:  Følger FHI-anbefalingen.   

 Moss:   Følger RHF-anbefalingen. 

 Sarpsborg:  Følger FHI-anbefalingen. 

 Indre Østfold:  Ingen informasjon. 

 SØ:   Forventes presiseringen om disse ulikhetene i løpet av tirsdags ettermiddag  

(foreligger ingen ny info i saken pr. 29.7.20, kl. 15:30). 
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Eventuelt – videre møteaktivitet 
Det settes opp en Skype-møteserie på tirsdager i ukene 30 - 33. Møtestart blir 13.30. Hvis det ikke 

meldes inn saker før kl. 12 tirsdager – avlyses møtet.  

Saker meldes til Jon-Espen (Samhandling SØ) på mobil 469 57 693, eller e-post: Jon-

Espen.Sjostrom@so-hf.no.   

 

 

 

Jon-Espen (ref.) 
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