
 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19    
Tid Tirsdag 4. august 2020 kl. 13.30-14.30 

Sted SKYPE 
 
, 
 

f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer:  

Fra kommunene:     

Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess f Anne Kristine Nitter v 

Aremark, Halden  Kjersti Gjøsund f Lasse Henriksen 
Eva C. Lindset 

v 
v 

Indre Østfold, Marker, Skiptvet Jan Børre Johansen f   

Moss, Råde, Våler, Vestby Kristian Krogshus v   

Rakkestad, Sarpsborg  Karianne Jenseg f Kamaldeep Chudasama v 

Fastlege Benny Adelved f Karoline Lund f 

Fra sykehuset:     

SØ Helge Stene-Johansen v   

SØ Jon Birger Haug f Lars Varheim v 

SØ Odd Petter Nilsen f Jon-Espen Sjøstrøm v 

SØ Anne-Kathrine Palacios f Martin Steinbakk v 

Invitert      
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Sak 109-20 Status fra virksomhetene  
 Moss: Ingen nye positive i dag, heller ikke i forhold til utbruddet forrige uke. 7 personer har vært 

med på hurtigruten – foreligger ikke svar på alle disse ennå. Et nytt utbrudd med 5 smittede 
hvorav 3 barn (8 – 12 år). Ukjent smittekilde 

 Sarpsborg: - 

 Fredrikstad: 6 positive forrige uke. 3 positive denne uken. 3 tilfeller med usikker smittevei.  
4 passasjerer på hurtigruten (alle negativ). Tester 125 pr. dag (mandag denne uken). 

 Halden: Ingen nye smittede. Mye annen aktivitet relatert til personer som har arbeidssted i 
Halden og som er nærkontakter til smittede med tilknytning til Ed og Grebbestad i Sverige. 206 
tester forrige uke. Tester også i helg. 

 Indre Østfold: - 

 Fastlegene: - 

 Sykehuset Østfold: 1 innlagt som er positiv. Flere innlagte med mistanke om smitte. Økende 
testing. Nå 500 tester pr. døgn.  
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o Endring av FHI-reiseråd for helsepersonell som medfører testing av alle som har vært i 

grønne soner utenfor Norge i løpet av siste 10 dager.  
o Pasienter og pårørende (som har vært i grønne soner i løpet av siste 10 dager) må bruke 

munnbind ved besøk på sykehuset.  
 

Sak 110-20 Bruk av munnbind hos ansatte på sykehjem/omsorgsbolig; felles praksis 
i kommunene og sykehuset. 

Innmeldt fra Kristian/Moss. 

Basale smittevernsrutiner gjelder p.t. Foreløpig brukes munnbind kun ved indikasjon/påkrevde 

situasjoner. Forventes at FHI vil komme med nye råd i forhold til bruk av munnbind medio august.  

 

Sak 111-20 Massetesting, status 

Innmeldt fra Kristian 

Hvordan er kommunene og sykehuset i rute for å klare massetesting. Utfordrende i forhold til 

logistikk/personell. 

SØ: i rute i forhold til å analysere. Det kjøres nå 5-6 oppsett (inntil 6 x 90) tester pr. dag. Svar 

foreligger i løpet av ett døgn. Kapasiteten er inntil 800 analyser/døgn slik dette gjøres i dag. 

Fredrikstad: Foreløpig grei test-kapasitet. Tester dagtid + helg. 

Halden: tester på dagtid og helg. Utvidet noe på helg. 

 
Innspill fra SØ Lab (Martin): Det registreres at det utføres kontroll-prøver av tidl. Covid-19-positive 

personer. Det anbefales at man i stedet forholder seg de generelle FHI-rådene for oppheving av 

isolasjon for å unngå at man pådrar seg et tolkningsproblem. 

 

Eventuelt 

- Informasjon/opplæring ved smittevernavdelingen i SØ 
Fra uke 32 er Gro Bøhler tilgjengelig for undervisning/informasjon/råd. Bare å ta kontakt. 

- videre møteaktivitet 
Møteserien forlenges. Samme tid. 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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