
 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19    
Tid Tirsdag 15. 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 

V 
F 

Fra sykehuset:     
SØ Helge Stene-Johansen V   
SØ Jon Birger Haug V Gro Bøhler F 
SØ Odd Petter Nilsen V   
SØ Anne-Kathrine Palacios V   
Invitert      
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Sak 142-20 Status fra virksomhetene  
• Moss: Moss kommune har tilsammen 23 pos i september. Tester inntil 170 pr dag. I tillegg testes 

mange fra de tre andre kommunene ved korona-legevakten. De fire kommunene i 
Mosseregionen har denne uka opprettet hver sin teststasjon som dekker egne innbyggere, Moss 
kommunes er i gang på Rygge flyplass fra i dag. Koronalegevakten dekker fremdeles de fire 
kommunene i regionen. 

• Sarpsborg: Det har roet seg – ingen pos. siste 2 dagene. 27 pos siste uka mot 78 uken før. Totalt 
109 pos kan knyttes til det seneste utbruddet. Det testes også stadig færre. Det kan se ut til at 
utbruddet er over. Har god kontroll. 
Rakkestad har 1 i isolasjon – 2 i karantene – begge knyttet til utbrudd i Sarpsborg/Frstad. 

• Fredrikstad: Utbruddet roer seg – 35 pos siste uka. God kontroll på smitte. Har hatt veldig mange 
i karantene. Det ser ut til å ha vært et nyttig og riktig tiltak. Liten videre smitte utover det 
aktuelle miljøet 

• Halden: Rolig og stabilt. Tester 70-80 pr dag. 2 pos. denne uka også – begge knyttet til utbruddet 
i Sarpsborg/Fredrikstad 

• Indre Østfold: Har hatt 31 positive siste uka. Noe kan knyttes til utbruddet i Sarpsborg/Fr.stad. 
Utbrudd i skole. Det ble derfor testet veldig mange – opptil 660 per dag. Det ble funnet kun 3 nye 
pos. av 1250 testede elever.  
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• Fastlegene: Veldig mange spørsmål vedrørende karantene og retningslinjer. Følger daglig opp 

positive pasienter per telefon 
• Sykehuset Østfold: 3 innlagte pasienter nå. Ingen på intensiv. Fortsatt i grønn beredskap. Ikke 

sett at utbruddet i Sarp/Frstad har bidratt til flere innleggelser. 
Senter for laboratoriemedisin analyserte på det meste 1500 pr på en dag forrige. Det gikk greit 
og det er betryggende å fastslå. 
 
 

Sak 143-20 Testsentrene på grenseovergangene – status 
Svinesund: Det går fint. Stabil lav testaktivitet. Ikke økt fra 1. uke. Mellom 50-80 tester per dag. 
Har hatt 2 positive tester (begge personene bosatt i Norge) og informert kommuneoverlegen i aktuell 
kommune, Det er krevende å finne riktig kommuneoverlege i Norges mange kommuner. Må ha hjelp 
fra H-dir. (eventuelt FHI) med telefonlister for dette. 

Etter møtet melder Kjersti at Krisestaben hos Fylkesmannen kan hjelpe i slike situasjoner – 
telefonnummeret dit er 916 36 797. Bra nummer å ha for Halden og Marker. 

 

Ørje: Tester ca. 25 per dag – ingen positive.  

 
Sak 144-20 Nedetid på lab 17.9 - informasjon  
Laboratoriedatasystemet på SØ (LVMS) skal oppgraderes 17.9.20 i tidsrommet 18.00 til 02.00.  
Prøver som kommer inn til SØ kveld 17.9, blir ikke analysert før 19.9. 
 
Denne informasjonen er sendt alle rekvirenter via laboratoriets budrute. 
 
Varsel om noe lengere svartid på prøver som mottas 17.09.20 

Torsdag 17. september 2020, kveld og natt, vil det være oppgradering/vedlikehold av Senter for 
laboratoriemedisin sitt laboratorie-datasystem (LVMS), dette er en regional oppgradering.  

Dette kan føre til noe lengere svartid på prøver som ankommer oss denne dagen. 

Vi beklager de ulemper dette vil medføre.  

Covid-19: 

For å oppnå kortest mulig svartid på prøver til Covid-19, bør disse leveres Kalnes innen kl. 14.00 
denne dagen. 

 
 

Eventuelt 
Intet 

Odd Petter 
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