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Sak 118-20 Status fra virksomhetene  
 Moss: Rolig. Testet 1100 tester forrige uke. 144 positive tester totalt. Skal ta i bruk Rygge flyplass 

som testsenter etter hvert. 

 Sarpsborg: Ingen positive siste uka. 156 testede i går. Nytt testsenter på Sirkustomta denne uka 
eller neste). 105 pos, totalt. 

 Fredrikstad: Stabilt aktivitetsnivå. 147 smittede totalt (ca. 5 nye pos pr uke de siste 3 ukene). 
Testet 1134 sist uke (ca. 1,4 %). 

 Halden: Roet seg. Tester ca. 70 per dag. 3 pos. siste uka. 

 Indre Østfold: Roer seg. 1 pos. siste 5 dager. Tester 100-150 per dag. 
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 Fastlegene: Flere pasienter ønsker å teste seg for 3.-4. gang. Flere av disse har kronisk hoste. Mer 

forkjølelsessymptomer. Tar mest mulig på video/telefon.  

 Sykehuset Østfold: 4 inneliggende pasienter på Covid-enheten. 
 

 
Sak 119-20 Analysekapasitet ved Senter for laboratoriemedisin  

Anne-K: Analyserer nå i underkant av 1000 per prøver per dag – det er nær maks ift dagens kapasitet. 

Senter for laboratoriemedisin er spente på omfanget av prøver fra grenseovergangene.  

Sak 120-20 Testsentrene på grenseovergangene – status 

 Halden (Svinesund) åpnet kl. 9 i dag. Foreløpig rolig og full kontroll- 9 tester så langt. 

 Marker (Ørje) - åpnet i dag. Ingen tilbakemelding derfra ennå 
 

Sak 121-20 Pasientreiser  

Innmeldt fra Moss (Jens). Pasientreiser har begrenset tilbud for pasienter som skal til testsentre - 2-3 

dg ventetid. Klare anbefalinger å unngå offentlig transport/taxi. Mulighet og behov for økt kapasitet? 

Hva er behovet og hvordan kan dette justeres?  

Svar: Ny bil/sjåfør settes inn fra i dag slik at kapasiteten nå er to biler. Pasientreiser fortsetter med 

samme åpningstider som i dag, dvs. at bestilling må være dem i hende på telefon 479 04 780 mellom 

kl. 8-17, man-fre. De kjører også på kveldstid, men bestillingen må være innen kl. 17. 

Det betyr at pasienter nå får transport samme dag de bestiller tur 

Viktig å gjøre oppmerksom på at transport må bestilles i god tid og at de ikke alltid klarer å håndtere 

hasteoppdrag. Hvis behovet øker, vil det inngås avtale om flere biler 

 

Sak 122-20 Anamnese på testsvar:  
Innmeldt fra Karoline. Det kommer ikke anamnese med på elektronisk tilbakemelding, kun på papir. 

For å få det inn i vår journal må da papirsvar scannes inn i tillegg og det medfører mye ekstraarbeid 

samt dobbel registrering og mindre oversikt i vår journal. Kan det komme med i den elektroniske 

tilbakemeldingen vi får? 

Svar: Anamnesen sendes som PDF. Ikke alle journalsystemer hos fastlegene kan motta PDF-

anamneser. Derfor er den funksjonen sperret på SØ. Det sjekkes nå ut om Pridok kan motta slik 

melding. Alternativt er kanskje mulig å sette anamnesen i eget felt i svaret og derved unngå å sende 

separate PDF’er. Da vil alle systemer kunne motta anamneser. 

Sak 123-20 Prøvesvar fra grenseteststasjonene 

Innmeldt fra Råde: Ifølge testkriterie 2 pr 20.8.2020 skal reisende fra «røde» land og områder tilbys 

testing: «Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i 

land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene» 

Dette er forsøkt løst ved å sette opp teststasjoner ved grensepasseringer av en viss størrelse, som 
Svinesund og Gardermoen.  
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Råde kommune ønsker å høre om pandemirådet har erfaring med teststasjoner ved grensene – hvor 
går prøvesvarene? Dersom en person skal i innreisekarantene, hvordan sikrer vi oss at personen får 
tak i prøvesvaret sitt? Helsenorge.no virker for dem som har BankID / MinID. Er det teststasjonene 
som formidler positive og negative prøvesvar til utenlandske gjestearbeidere, turister ol, eller er det 
forventet at kommunene de reiser til holder i dette? 
 
Svar fra Halden: Praksis per i dag og informasjon som til de testede på grensestasjonene er: 
Innreisende som testes blir ringt om positiv test. Den testede kontaktes ikke ved negativ test. De med 
norsk personnummer finner dette svaret i Helsenorge.no. 
Ved innreise registreres hvor den reisende har tenkt å oppholde seg de nærmeste dagene. Ved positiv 
test, kontaktes kommuneoverlegen i kommunen personen oppholder seg, for videre oppfølging. 
 

Sak 124-20 Covid-19 forskningsprosjekt v /Volker Moræus Solyga (se 3 vedlegg) 

I denne studien ønsker man å se nærmere på «Silent Hypoxia». Spørsmålet er om mageleie (Proning) 

kan bidra til at pasienter ikke får silent hypoxia. Studien starter med 40 pasienter. Utvides kanskje 

etter hvert. Det rekrutteres blant de som tester positivt på covid-19. Disse utstyres med 

pulsoksymeter og selvrapporteringsskjema. I tillegg får de lungefysioterapeutisk veiledning i hjemmet 

for å forebygge hypoksi ved proning.  

Se vedlegg (3) som sendes ut til alle kommuneoverleger med referatet. 

SØ ønsker å samarbeide om rekruttering og vil gjerne vite hvilke kommuner som ønsker å delta i 

dette arbeidet. Det vil være prosjektleder på SØ som har ansvar for all kommunikasjon med 

pasienter osv. Det vil generelt kreve det svært lite av deltakende kommuner. 

Moss kan være interessert i å delta.  

Kommunene kan melde sin interesse til Odd Petter. 

Angående forskningsprosjekter: Kommunene er invitert til et prosjekt i regi av FHI som vil kartlegge 

smitte hos barn som nærkontakter. 

Sak 125-20 Retesting av positive 
Vi (Moss) har fått en tilbakemelding fra laben om at det ikke var greit at vi re-testet positive, da 
vedkommende mente at dette ikke var i tråd med føringene fra FHI. I enkelte tilfeller er imidlertid re-
testing anbefalt, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-
smittede/testkriterier/  : 
 

Avklaring: Senter for laboratoriemedisin følger også denne anbefalingen.  

 

Sak 126-20 Elektronisk svartid og risikovurdering i kommunene (2 saker) 

Innmeldt fra Fredrikstad (2 saker) 

a. Meldt fra fastlege: Positive prøvesvar til fastlegene kommer først etter nokså mange 
dager (eks positiv test 17/8 - ikke ankommet 24/8). Hvorfor?  
Svar: Dette skal egentlige fungere godt. Både positive og negative svar skal komme 
samtidig elektronisk. Sjekk om det var en engangshendelse 
 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/
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b. Det gjøres ulike vurderinger i kommunene når det gjelder hva man sier ja/nei til av 

aktiviteter (for eksempel om omreisende tivoli på tur i Østfold kan få komme). Det 
avhenger av flere forhold. Bl.a. lokal smittesituasjon.                                                                              
I Fredrikstad er dette systematisert. Der gjør kommuneoverlegene en skriftlig ROS-
analyse for kommunen hver mandag  for å vurdere lokal smittesituasjon. Det 
vurderes om man nå følger FHI eller om det er behov for strengere tiltak. Dette 
oppleves veldig nyttig for organisasjonen ifh. alle avgjørelser og vurderinger som skal 
tas (f.eks tivoli).  
 

 

Sak 127-20 Informasjon:  

Samarbeidet mellom kommunene og sykehuset for å øke vaksinasjonsgraden i befolkningen ifm. 

sesonginfluensa har startet. Samhandlingsutvalget har bedt kommunikasjonsansvarlige i kommunene 

og sykehuset om se hva man kan samarbeide om og iverksette. De er i gang denne uka (fredag). 

Karianne er invitert. Gi innspill til henne. 

Sesonginfluensa-vaksinasjon følges opp i Pandemirådet framover. Fastlegene ønsker å bidra til å øke 

vaksinasjonsgraden. Smittevernavdelingen på SØ er klare til å bistå kommunene jf smittevernavtalen. 

Hygienesykepleiere i avd for smittevern har forebygging av luftveisinfeksjoner og influensavaksinering 

som hovedfokus for undervisning i kommunene i høst. 

Eventuelt 

Odd Petter (ref.) 

 

 


