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Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19    
Tid Tirsdag 22. september 2020 kl. 13.30-14.30 
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f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer:  
Fra kommunene:     
Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess f Sofie Lund Danielsen V 
Aremark, Halden  Kjersti Gjøsund V Lasse Henriksen V 
Indre Østfold, Marker, Skiptvet Jan Børre Johansen f   
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 F   
SØ Jon Birger Haug f Gro Bøhler V 
SØ Odd Petter Nilsen V Martin Steinbakk V 
SØ Anne-Kathrine Palacios V   
Invitert      
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Sak 145-20 Status fra virksomhetene  
• Moss: 3 positive siste uka. Tester mange. 
• Sarpsborg: 9 pos siste uka. Ingen de to siste dagene. Tester færre. Rolig og avklart situasjon 

Rolig i Rakkestad- ingen i karantene, ingen i isolasjon (  8 bekreftet positivt siden mars) Totalt ca. 
2300 testet (ca. 29% av befolkningen) 

• Fredrikstad: Har gått fra 145 pos i uke 36 til 16 pos.38 – ingen i i går. Tester færre. 
• Halden: Stabilt og rolig. 1 pos. siste uka. 
• Indre Østfold: 10 nye positive siste uke. Noen med ukjent smittekilde. Roligere med testing. 
• Fastlegene: Følger opp mange pos. pasienter per telefon. De fleste viser seg å være friske og 

asymptomatiske. Da avsluttes oppfølging. Det var tidligere i Pandemirådet stilt spørsmål ved om 
fastlegene skulle rapportere friskmeldte pasienter til kommuneoverlegene. Noen kommuner har 
slik rutine, men den følges ikke systematisk opp.  

• Sykehuset Østfold: En inneliggende covid-19 pas. 
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Sak 146-20 Testsentrene på grenseovergangene – status 
Svinesund: Litt økning i antall testede – nå 80-115 per dag. Stor økning pga. 7-dagerstestingen for 
grensependlere. Mange av disse ønsker å teste seg i det de passerer grensen fordi det er praktisk 
(koster kr. 500). Så lenge det er kapasitet på grensen er det helt ok, men ved stor pågang / kø blir 
disse bedt om å ta kontakt med kommunen de jobber i for avtale test. Dette for å sikre at 
testsentrene kan tilby tester til målgruppa si.  
Kommunene og sykehuset ønsker å teste sine ansatte selv. Da er det enklere å holde kontroll på egne 
ansattes tester og man slipper i tillegg å betale kr. 500 til testsenteret. 

Ørje: Uendret antall tester – 30-40 per dag. En positiv prøve på en ukependler. 

Sak 147-20 Diverse saker 
Innmeldt fra Moss  

1. Hva er status på elektronisk rekvirering fra Pridok (web-løsning) 
Svar: Sykehuspartner vil teste web-løsningen i produksjonsmiljø denne uka. 
 

2. Det er opprettet et telefonnummer for bl.a. samarbeidspartnere til ansvarsvakt ved Testsenteret 
i Moss kommune; «hotline» for å slippe stå i kø: 989 07 923 
 

3. Hvilket tidspunkt kjøres siste covid-analyse-runde på Kalnes? 
Svar: Siste kjøring er ferdig før kl. 18. Svarene skal normalt foreligge innen kl. 18.  
Ved smittetopper/utbrudd kan det selvsagt bli senere. 
 

4. Moss kommune ønsker ikke lenger å motta covid-svar i Gerica, (unntatt når sykehjemslege er 
rekvirent, da vil vi selvsagt ha svaret i Gerica.) 
Svar: Det er mulig å slå av elektronisk svarsending slik at kommuneoverlegene ikke får kopisvar 
på negative prøver, men kun svar på de positive. Det må da gjelde alle de 13 kommunene. Dette 
er ønskelig fra flere kommuner, men ikke alle har bestemt seg. Kommunene skal diskutere dette 
og gi et felles svar i neste Pandemiråd – obs! husk å involvere alle kommunene dere 
representerer. 
 

5. For å forebygge «stille» oksygenmangel hos covid-syke, anbefaler Helsedirektoratet at 
kommunen låner ut oksygen-målere (pulsoksymeter) til dem som trenger det. Finnes det 
retningslinjer for dette? 
Svar: Det er ingen som har en tydelig og enkel retningslinje vedrørende utdeling, 
inklusjonskriterier og målepunkter i dagens møte. SØ spør infeksjonsavdelingen om innspill. Det 
finnes kanskje gode inklusjonskriterier / råd i SHYCOV-studien som SØ er i gang med også. 

 

Sak 148-20 Svenske arbeidstakere – karantene og testing 
Innmeldt fra Halden 
1. Helsearbeidere som jobber i både Norge og Sverige kan ikke lenger utføre sin jobb i Norge uten 

10 dagers karantene. I praksis er dette et arbeidsforbud. Halden har flere ansatte som berøres av 
dette. Det kan bli krevende å få dekket vakter. Noen flere som opplever samme utfordring, eller 
gjelder dette kun Halden? 
Svar: I SØ: Leder må vurdere hvor kritisk viktig det er at personen er på jobb. Er det nødvendig, 
kan de jobbe iht. streng prosedyre. Det er imidlertid usikkerhet rundt dette og SØ vil sjekke dette 
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internt og opp mot FHI’s retningslinjer 
 

2. SØ og flere kommuner har fra sommeren hatt en rutine der det pålegges test for ansatte bosatt i 
Sverige etter alle perioder med fri/ferie i 10 dager eller mer. Hvordan blir dette med den nye 7-
dagers regelen? 
 
Konklusjon: Dette er uklart. Kommunene ser på dette og retter en samlet forespørsel til FHI 

 

Eventuelt 
1. Kommunene ønsker beskjed når kjente positive covid-19 pasienter innlegges på sykehuset. Det 

er avtalt en rutine på dette, men det er lenge siden siste melding. SØ sjekker opp rutinen og 
ordner dette. 

2. SØ’s lab får fremdeles tilsendt en del kontroller av kjente covid-19 positive. Det er sløsing med 
ressurser og gir ingen gevinst for pasienten – altså en helt unødvendig analyse. SØ bes gi beskjed 
til kommuneoverlegene i kommuner som re-tester mye, slik at disse kan sette inn tiltak internt. 

 
Odd Petter 
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