
 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19    
Tid Tirsdag 11. 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 
F 

Indre Østfold, Marker, Skiptvet Jan Børre Johansen V   

Moss, Råde, Våler, Vestby Kristian Krogshus V   

Rakkestad, Sarpsborg  Karianne Jenseg V Kamaldeep Chudasama F 

Fastlege Benny Adelved 
V Karoline Lund 

Jens Lind-Larsen 
F 
V 

Fra sykehuset:     

SØ Helge Stene-Johansen V   

SØ Jon Birger Haug F Gro  F 

SØ Odd Petter Nilsen F Jon-Espen Sjøstrøm V 

SØ Anne-Kathrine Palacios V Martin Steinbakk V 

Invitert      
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Sak 112-20 Status fra virksomhetene  
 Moss: Ingen nye utbrudd/tilfeller tilknyttet tidligere smitteklynger. Noen få sporadiske 

forekomster med positive tilfeller uten kjent opphav. Tester daglig over 100 personer. Tester 
liberalt. 

 Sarpsborg: Ingen nye utbrudd. Sporadiske tilfeller. 2 ansatte på helsehuset. Ingen pasienter som 
har testet positiv. 135 testet mandag. Stor pågang på koronatelefon og test. 

 Fredrikstad: 6 nye tilfeller siste uke, relatert til utenlandsreiser. Økende trykk på testing/telefon. 

 Halden: 11 positive siste uken. I hovedsak 3 clusters. 125 testet pr. dag (mandag denne uken). 
Økende trykk på test. 

 Indre Østfold: Smitteutbrudd med 68 påvist Covid-19 siste uke. Stor andel yngre/unge voksne 
med lite/ingen symptomer. Ingen syke. Viser også til orientering i mail fra Jan Børre, datert 
8/8/20. Tester ca. 300 personer hver dag.  

 Fastlegene: - 

 Sykehuset Østfold: 2 innlagt i SØ. 1 på respirator.  
o Koronasenteret på SØ har bistått Moss kommune med å teste personell. Pga nye 

testkriterier så vil SØ ikke ha kapasitet til å bistå med dette videre med dagens kapasitet 
på koronasenteret. Stor pågang på både telefon/test. 
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o Strengere innslippskontroll ved SØ.  

 Besøkende/personer som har vært i utlandet (utenfor Norge) må vente 10 dager 
før man kan komme inn på sykehuset.  

 Det er innført krav om munnbind for pasienter som har vært i grønne soner siste 
10 dager. 

 Vurderer krav om munnbind i forbindelse med utbruddsområder. Dette gjelder 
også transport til/fra sykehus til disse områdene.  

 
Senter for laboratoriemedisin: Testet over 1200 i helgen, hvorav 40 positive. Har 1000 prøver til 

analyse i dag (tirsdag 11.8.20). Det forventes ferdig analysert i løpet av ettermiddagen.  

Økende trykk på testkapasitet. Bekymret for tolking og administrering av negative prøvesvar da det 

ikke er noen garanti for at pasienten/personen ikke befinner seg i inkubasjonsfase. Hvordan skal 

dette håndteres på en riktig måte? Dette gjelder også vurderingen som foretas av rekvirent 

(kommune/fastlege). 

Sak 113-20 Test-senter på grenseoverganger - kapasitet. 

Halden kommune er bedt om å gi et svar på om de vil være i stand til å opprette test-senter på 

grenseovergangene, og skal i dag gi tilbakemelding om dette er mulig. Dette gjelder i hovedsak 

Svinesund.  

Fakta:  

- Ca 5000 passeringer over Svinesund pr. døgn. 
- Til sammenlikning så har Stavanger kommune og Bergen kommune opprettet testsenter på 

flyplassene, og Gardermoen Lufthavn er i ferd med å etablere testsenter. 
- Dette handler om frivillig testing.  

 

Fremdeles en del uavklarte spørsmål omkring dette. Halden kommune har bedt om et møte med 

HOD. 

SØ kommentar: SØ har ikke kapasitet til å ta imot (potensielt) 5000 analyser pr. døgn. Da må SØ ha 

bistand fra laboratoriene ved Ahus og OUS. 

SØ har ikke blitt forespeilet en eventuell opprettelse av test-senter på grensen, og det foreligger ikke 

noe nytt oppdrag fra HOD til SØ. 

 

Eventuelt 
1. Smittespredning og test-regime ved nærkontakt (både reell eksposisjon og ikke-reell 

eksposisjon) og symptomer, samt håndtering av negative prøvesvar (Jens Lind Larsen) 
a. Covid-19 smitter lett. Mange personer oppgir at de ikke kan forstå at de kan ha blitt 

smittet, og det er i flere tilfeller uklart smitteopphav/usikker eksposisjon. Kan man 
være enda tydeligere i informasjon til befolkning om at det skal lite til for å bli 
smittet, at man skal holde avstand og fortsette med god håndhygiene. Samt at 
negativ test ikke kan utelukke sykdom eller smittmulighet.  

b. Tidligere ble tester utført på indikasjon, mens man nå får stadig lavere terskel for 
test. Likevel ble utbruddene fanget opp og det oppfattes som at tidligere test-
strategi har fungert. Nå som testing øker, også i det man ser som lav-virulent del av 
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befolkningen, så bør det alltid innføres karantene ved symptomer uavhengig av 
prøveresultat. 
Test er ofte negativ i tidlig fase, og man har bedt om prøve 2 etter 2-3 dager som da 
kan vise seg å være positiv. 

i. Testing av personer uten reell smitte-eksposisjon:  

 1 test (karantene frem til svar foreligger (dersom symptomfri) eller 
frem til symptomfri (uavhengig av testresultat)). 

ii. Testing av personer ved reell smitte-eksposisjon:  

 Test + observere symptomer (karantene ved symptomer) 

 Test nr. 2 må utføres før man kan gi sikkert negativt resultat.  
 

2. Pasienter som etterlyser prøvesvar (Benny Adelved) 
Fastleger blir oppringt av pasienter som vil ha svar. 

a. Alle pasienter som er positive blir oppringt og informert av rekvirent. Negative 
prøveresultater blir ikke ringt til pasienten. 

b. Kan henvises til å sjekke på www.Helsenorge.no (svar foreligger nesten samtidig med 
at svar foreligger og er sendt elektronisk fra lab).  

 

3. Elektronisk rekvirering etablert ved følgende legevakter i Østfold (for SARS-CoV-2) 
- 8. juni Mosseregionens koronalegevakt 
- 16. juni Sarpsborg koronalegevakt 
- 17. juli Halden koronakontor 
- 5. august Indre Østfold koronalegevakt 

- Avventer Fredrikstad (digitaliseringsrådet) 
 

4. Pasienter som oppgir uriktig informasjon ved kontakt med fastlege (Karoline).  
a. Reell problematikk ved fastlegekontorene – også i vårt område. 
b. Viser til medieoppslag: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/LA8KO9/frustrert-

over-pasienter-som-lyver-om-symptomer-grove-overtramp 
 
 

Videre møteaktivitet 

Møteserien forlenges. Samme tid. Hvis det ikke meldes inn saker før kl. 12 tirsdager – 

avlyses møtet. Møteinnkalling fra og med uke 34 sendes ut fra Odd Petter. 

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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