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Sak 114-20 Status fra virksomhetene  
• Moss: Flere nye positive – totalt 141 i Moss kommune. Mosseregionens legevakt tester ca. 200 

hver dag. Forbereder seg på massetesting (5 % av befolkningen) 
• Sarpsborg: 101 positive totalt. Tester > 100 pr dag. Stor pågang. Har plan for 5 % testing 
• Fredrikstad: 4 nye positive siste uka. 142 totalt. 250 tester per dag. Utfordringer med testutstyr. 

Vil gjerne større forsyninger nå når aktiviteten øker. De har bestilt mer, men har ikke fått det de 
har bestilt.   

• Halden: 57 positive totalt. 2 nye positive i helgen. Voldsom økning på testing – 718 ble testet uke 
33. Klarer å teste 5 %. 

• Indre Østfold: Tester 300 pr dag = 5 % av befolkningen. Kan teste 10 % av befolkningen ved 
behov. Har bedre kontroll på smitteoppsporingen nå. 30 nye positive siste uke. 

• Fastlegene: Sliter med å stoppe pasienter, som ikke trenger det, fra å komme inn på kontoret. 
Befolkningen virker å slappe litt av når det gjelder å ta forholdsregler og følge retningslinjene.  

• Sykehuset Østfold: Senter for laboratoriemedisin tester ca. 1000 pr døgn. 2 innlagte nå 
 . 
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Sak 115-20 Informasjon til kommuneoverlegene år covid-19 –pasient innlegges i 
sykehuset 
Spørsmål fra Indre Østfold: Er det er mulig å lage en rutine for å informere en av 
kommuneoverlegene i kommunen dersom en av våre Covid-19 positive blir innlagt på Sykehuset? 
Det vil være viktig for smitteoppsporingsarbeidet o.l. 
 
Svar fra SØ: (Informasjon som kom i etterkant av Pandemirådsmøtet) 
Det er allerede en rutine på dette ved at aktuell seksjon ved SØ ringer kommuneoverlegen morgenen 
etter at pasienten innlegges i SØ. Vi vil kvalitetssikre denne rutinen for å være trygge på at denne 
kommunikasjonen fungerer godt 

 
Sak 116-20 Forespørsler om yrkesskadeerstatning 
Innmeldt av Karoline: Det kommer nå forespørsler fra NAV om yrkesskadeerstatning etter smitte i 
jobb. Vi som er fastlegene får forespørsel, den har ingen godtgjørelse. Jeg tror mange det er snakk 
om er utredet av arbeidsgiver(sykehuset) og de fleste er til nå fulgt klinisk av kommuneoverleger og 
luftveismottak. I Fredrikstad får vi ikke epikriser fra Luftveismottaket og dette kan bli en stor jobb for 
oss. Skal vi videresende kommunen? 

Drøfting: Det er i utgangspunktet arbeidsgiver som skal fylle ut eget skjema om yrkesskade (beskrive 
hva som skjedde, hva gikk galt, brudd på smittevernrutiner osv.). Fastlegene blir så kontaktet for å 
beskrive de helsemessige konsekvensene av skaden.  
Det har bare kommet én slik sak foreløpig. Hvis det blir flere slike saker og dette blir vanskelig å 
behandle, må vi ta opp dette igjen med mål om å lage et oversiktlig og håndterbart system.  
Fastlegene savner epikriser fra luftveismottakene. De kan gi viktige opplysninger. 

Lenke til arbeidstilsynet https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/melde-ulykke/ 

 

 
Sak 117-20 Orientering om brev fra H-dir som forventer økning i utførte tester 
I brevet varsles det om økning i antall analyse av SARS-CoV-2-prøver ved laboratoriene.  
 
Folkehelseinstituttet vil i løpet av denne uken publisere reviderte kriterier for covid-19-testing. I 
tillegg vil mange kommuner opprette flere nye teststasjoner. Spesielt vil man måtte påregne økt 
volum av prøver fra teststasjoner ved landbaserte grenseoverganger 
Laboratoriene må derfor forberede seg på å motta økende antall prøver for analyse. 
Helseforetak/laboratoriene må gå i dialog med kommunene for å sikre logistikk rundt forsendelse 
og mottak av prøver, samt analysekapasitet.  
 
Drøfting:  
• I vår region er landbaserte teststasjoner Svinesund (Halden kommune) og Ørje (Marker 

kommune) 
• Senter for laboratoriemedisin nærmer seg maks antall prøver de kan ta i døgnet.  

Ahus er i utgangspunktet SØ’s avlastningslaboratorium.  

https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/melde-ulykke/
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• Kommunene ønsker å bruke SØ’s lab, slik som vanlig, for å sikre god kvalitet på hele testsløyfen 
• I stedet for å bruke A-hus vil SØ forsøke å skaffe flere instrumenter o.l. for å kunne øke 

testkapasitet slik at alle tester fra vår region kan analyseres lokalt 
• Grenseovergangene må ha tilgang til elektronisk rekvirering i det aktuelle fagsystemet som 

installeres i testsenteret.  
For pasienter som ikke har norsk personnummer så må rekvirering uansett sendes på papir. 

• Halden planlegger å starte testsenter på Svinesund mandag 24.8. 
• Moss – har skrevet brev og bedt fylkesmannen om å sikre at Senter for laboratoriemedisin ve SØ 

settes i stand til å håndtere det økte analysevolumet  
 

• Avdelingssjef Senter for laboratoriemedisin, Anne-Kathrine Palacios Anne-
Kathrine.Palacios@so-hf.no - Mobil 93614359, er kontaktperson på sykehuset for Halden og 
Marker for å avklare og forberede alt som er nødvendig for å rigge et godt og helhetlig system 
før dette settes i gang.  
Det er svært mye som skal på plass på kort tid. Pandemirådet vil følge dette tett. 

 
 

Eventuelt 
Ingen 
 
 
Odd Petter (ref.) 
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