
 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19    
Tid Tirsdag 8. september 2020 kl. 13.30-14.30 
Sted SKYPE 

 
, 
 

f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer:  
Fra kommunene:     
Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess f Guro Steine Letting V 
Aremark, Halden  Kjersti Gjøsund V Lasse Henriksen V 
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 V Gro Bøhler V 
SØ Odd Petter Nilsen V Jørn-Arild Lundquist V 
SØ Anne-Kathrine Palacios V   
Invitert      
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Sak 136-20 Status fra virksomhetene  
• Moss: Moss 13 nye pos. siste uka – til sammen 160. Råde totalt 11 positive i hele perioden– 2 

nye siste uka. 
• Sarpsborg: Fra 1.9 til i går er det 107 positive ifb. med kjent utbrudd. Avtagende siste dagene – 

tok 311 prøver i går – spent på svar på alle disse i dag. Mange yngre personer er smittet – ingen 
alvorlig syke så langt. Har forholdsvis god kontroll fordi smitten er i det samme miljø. Veldig 
mange er satt i karantene. Det ser ut til å fungere godt. 
-Rakkestad: 3 i isolasjon (smitte fra Indre) og 2 familie medlemmer i karantene. 4 i karantene ifm. 
utbruddet i Sarpsborg. 8 som er smittet totalt (fra mars)- Testet nesten 25% av befolkningen 

• Fredrikstad: 149 positive (en topp på 40 sist fredag – det flater litt ut nå) – 1300 i karantene. Det 
ser ikke ut til at det er videre smitte utenfor aktuelt miljø.  
Kommunen melder nærkontakter til hverandre for å følge opp. Fint om også sykehuset melder til 
kommuneoverlegen når SØ setter noen i karantene. 

• Halden: Relativt rolig. 2 pos siste uke – begge knyttet til utbruddet i Sarpsborg / Fredrikstad 
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• Indre Østfold: 14 pos siste uke. 13 av disse er knyttet til utbrudd i Sarpsborg 
• Fastlegene: Stabil. Det er viktig at når fastleger mottar positive prøvesvar fra lab’en, må de ringe 

pasient, følge dem opp og derved bidra i smitteoppsporingen. Oppfølgingen er for øvrig 
finansiert av HELFO 
Det er usikkerhet rundt sykemelding av symptomfrie personer (mange arbeidsgivere ber sine 
ansatte om å gå til fastlegen å få sykemelding pga. karantene) – praksis er litt forskjellig i 
kommunene. FHI har gjort en god presisering på dette fra symptomfrihet til «god 
allmenntilstand» 

• Sykehuset Østfold: 2 innlagte pasienter nå. Ingen på intensiv 
 
 

Sak 137-20 Testsentrene på grenseovergangene – status 
Svinesund: 65-85 prøver tas hver dag – stabilt. Ikke rapportert om positive svar. Det er kommet 
spørsmål om disse prøvene (særlig aktuelt for utenlandske arbeidere) skal analyseres på Fürst fordi 
det testede selv kan gå inn og finne prøvesvaret og eventuelt bevis for en negativ prøve. 

Ørje: Uke 35 = 25 prøver – uke 36 (forrige uke) = 113 – Mandag (i går) = 34. Altså jevn økning 

 
Sak 138-20 Status testkapasitet i SØ  
Grensen for analysekapasiteten er nådd. I helgen måtte Senter for laboratoriemedisin utsette noen 
prøver fra grensestasjonene. Det kan gjøres fordi de testede ved grensestasjonene informeres om 
forventet svar innen 3 døgn og man har derfor litt justeringsmuligheter vedrørende svartid.  
 

Sak 139-20 Kan sykehuset vaksinere inneliggende pasienter mot influensa?  
Spørsmål fra Moss (Kristian)   
Svar: Sykehuset vurderer dette og ser hva som er hensiktsmessig og mulig å få til  
 
 
Sak 140-20 Covid-19 taxi-transport 
Innmeldt av Pasientreiser SØ - Leder av Pasientreiser, Bjørn-Arild Lundquist, deltok i møtet. 
Det er stor etterspørsel etter Covid-19 taxi-transport om dagen. Dette gjelder transport av de som er 
bekreftet eller mistenkt smittet. Behov for transport skal være medisinsk begrunnet (pas. kan ikke 
bestille selv). Det er eget telefonnummer for bestilling av disse (2) bilene. Bestilles kl. 8-17 hverdager, 
men kjører utenfor denne tiden (kveld/helg ved behov). 

Pasientreiser SØ får henvendelser om at tilbudet burde vært enda bedre, lengre åpningstid, kjøring 
kveld/helger osv. De ønsker innspill fra Pandemirådet på hvordan denne transporten best kan 
tilrettelegges for å møte behovet.  
 
Drøfting: 
Det kom ingen konkrete innspill fra Pandemirådet i saken, bortsett fra en uttrykt vilje om å 
tilrettelegge for effektiv utnyttelse av transportressursene. 
 
Ønsker fra Pasientreiser: 
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• Corona-taxi prioriteres på testsentrene slik at de slipper å stå i kø. Det vil øke 

transportkapasiteten. 
• Gjennom dialog tilrettelegge for fleksibel og effektiv testing.  
• En litt bedre koordinert bestilling for pasienter som trenger transport hadde også vært en 

fordel å få til, spesielt gjelder dette Indre. Kunne man fått samlet de som skal til test innenfor 
et gitt tidsrom hadde dette vært bra for oss. 

• Det er behov for å ha en kontakt ved hvert testsenter for henvendelser/samarbeid –  
Send Odd Petter kontaktinformasjon til kontaktperson/-funksjon: Telefon og e-post 

 
Sak 141-20 Informasjon 

Oppfølging av sak 122-20 – «Anamnese i elektroniske svarmeldinger»: Det vil fremdeles være sånn at 
kun de som rekvirerer elektronisk får elektronisk anamnese i svaret.  
Papirrekvisisjon medfører at det opprettes PDF etter scanning av rekvisisjonen. Denne PDF-en 
stanses i svar-utsendelsen fordi ingen journalsystemer hos fastlegene kan motta PDF (bortsett fra 
Pridok(?)) – det er ikke mulig å åpne kun for noen mottakere - her gjelder alle eller ingen. 

 
Eventuelt 
Intet 

Odd Petter 
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