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Sak 149-20 Status fra virksomhetene  
• Moss: 3 nye positive tester siste uke. Mange tester seg. Det går greit. 
• Sarpsborg: 3 pos. siden forrige møte. Ingen de siste 4 dager, men en del nærkontakter fra andre 

kommuner. Tester langt færre enn under utbruddet – 140 i går 
Rakkestad: Rolig, ingen positive, ingen i karantene eller i isolasjon. Har testet 30 % av 
befolkningen 

• Fredrikstad: Forrige uke: 6 nye positive (4 fra utland+ 2 nærkontakter), testet 800, andel pos. av 
testede = 1,7 % 

• Halden: 2 nye pos. siste uka. Testet 500 siste uka. 
• Indre Østfold: Ganske rolig. Ingen nye positive siste 5 dager. Tester 100-150 per dag. 
• Fastlegene: Uendret. En del spørsmål om influensavaksinering 
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• Sykehuset Østfold: Ingen inneliggende covid-19 pas. 

 
 

Sak 150-20 Testsentrene på grenseovergangene – status 
Svinesund: Antall tester har tatt seg veldig opp og det jobbes på spreng. 1028 tester forrige uke. Det 
er en del usikkerhet og misnøye, rundt retningslinjer og regler for passering av grensen, blant de som 
testes. Til sammen 5 pos. siden åpningen. Mye arbeid med å finne kommuneoverlegene i aktuelle 
kommuner. Problemet er meldt sentrale myndigheter 

Ørje: Tester ca. 75 per dag. Ingen positive siste uke.  

 
Sak 151-20 Tilgang til testutstyr fra SØ’s forsyningsavdeling 
Innmeldt fra Moss -  
Vi fikk denne tilbakemeldingen fra sykehuset: Da vår beholdning på testsett er begrenset og under 
rasjonering fra leverandøren, sender vi 1000 stk.» (i stedet får 1500). Det har ikke blitt tatt opp i 
pandemirådet at det er rasjonering på test-sett igjen. Er det rasjonering? 
Svar: Det er ikke mangel på utstyr og i utgangspunktet skal dette ikke være noe problem. Bakgrunnen 
for svaret fra SØ er at sykehuset får testutstyr fra nasjonalt forsyningssenter, men vi har ikke faste 
leveringsdager og det skaper litt usikkerhet hos oss. SØ må ha et stort lager til enhver tid og derfor tør 
vi ikke alltid å gi ut mange sett, fordi vi ikke vet når vi får inn nye selv.  
 
Sak 152-20 Diverse saker: Immunitet etter 6 mnd., informasjon fra SØ om 
nærkontakter osv., mulig smitte ved HIØ, etablering av 8 mnd. lager av 
smittevernutstyr(?) 

1. Innmeldt Fredrikstad  
a. Vi begynner nå å få spørsmål fra folk som ble påvist covid-19-positive i mars om de 

nå er som ikke-immune å regne eller hva? Disse har jo hatt 6 mnd. fritak for 
karantene etc, men den perioden er nå over.  
Vet noen om det er slik at man etter 6 mnd. automatisk «går tilbake til null», eller 
om det har kommet annen info om dette?  
Svar: Det er ikke endringer i retningslinjene vedrørende dette og det betyr at etter 6 
mnd. etter påvist covid-19, begynner man på nytt /går tilbake til null.  
Dette var for øvrig tema på møte med ass. Helsedirektør og FHI sist fredag. Vi 
avventer skriftlig svar/referat fra møtet 

b. Spørsmål om tidsaspekt ved melding om smitte ved lungeavdelingen – tok litt lang 
tid?  
Svar: Dette var et helt spesielt tilfelle som forklarer tidsbruken.  
i Denne saken kom det tydelig fram at SØ må revidere sine rutiner vedrørende 
overføring av skriftlig dokumentasjon/oversikt over interne smittede og 
nærkontakter, til kommunene. Rutiner er sjelden i bruk pga. lite smitte i SØ. Det er 
behov for å gi kommunene mer informasjon, i tillegg til oversikten, enn det gjøres i 
dag. 

c. Info om mulig smitte på Høgskolen i Halden – ved Sofie + Lasse 
Det er to positivt testede personer som begge går på HIØ. Usikkert om de er smittet 
på skolen. Hvis andre vet om andre positive som kan knyttes til HIØ-Halden, så meld 
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fra.  
 

d. Det er nå varslet fra sentralt hold at alle kommuner og HF skal ha lagre med 
smittevernutstyr tilsvarende 8 mnd. forbruk. Status? 
Svar: Ingen i møtet har førstehånds kjennskap til dette pålegget eller lagerstatus i 
egen virksomhet. Møtedeltakerne sjekker dette til neste møte. 
Det kan være krevende å få til så stort lager for alle kommuner. Særlig i mindre 
kommuner. SØ blir forsynt av HSØ og styrer ikke dette selv.  
 
 

Sak 153 -20 Oppfølging fra forrige møte 22.9.20 
1. Slå av elektronisk svarmelding? Enighet blant kommunene? 

Bakgrunn: 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 
Svar: Alle kommunene bekrefter at de ønsker at denne funksjonen slås av. Dvs. at elektroniske, 
negative kopiprøvesvar ikke lenger sendes kommuneoverlegene i Gerica. Kommuneoverlegene vil 
kun få elektronisk svar på positive prøver i Gerica.  
Dato for når funksjonen slås av formidles kommuneoverlegene på e-post  
 

2. Utlån av O2-målere. Retningslinjer / inklusjonskriterier 
Bakgrunn: 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 22.9: 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. 
Svar: Infeksjonsavdelingen sier at det ikke er retningslinjer for dette i SØ. Det vil være vanskelig å 
angi hvilke grenser som gjelder for hver enkelt pasient. 
Kristian sender henvendelse til Helsedirektoratet via fylkesmannen og ber om å få et enkelt 
skjema/retningslinje for dette 
 
Se også vedlegget i dette referatet (side 4). Det er sakset fra avsnittet i Medlemsinformasjon fra 
AF og NFA 30. mars 2020 om: COVID-19: «den stille faren” 
 
 

3. Svenske arbeidstakere - (A og B hører sammen)  
a. Svenske arbeidstakere 1 Bakgrunn: 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 22.9: 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 internt og opp mot FHI’s retningslinjer 
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b. Svenske arbeidstakere 2 

Bakgrunn: 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 22.9: Dette er uklart. Kommunene ser på dette og retter en samlet forespørsel 
til FHI.  Det er ønskelig med en samkjøring også med SØ via pandemirådet 
 
I dagens møte: Det er et massivt ønske om å få klargjort dette med dagpendlere, 
frekvens på grensepasseringer og testregimer, samt få signalisert til myndighetene den 
betydelige konsekvensene det har for, særlig kommuner, å gi forsvarlige helsetjenester. 
Kvalifisert arbeidskraft forsvinner. Dette haster! 
Halden har tatt initiativ til et møte med direktoratet.   
Konklusjon: Det lages en felles uttalelse fra Pandemirådet som går via fylkesmannen for 
behandling i det ukentlige møtet som fylkesmannen har med Helsedirektoratet.  
Halden lager forslag til denne henvendelsen. Forslaget drøftes på i neste Pandemiråd. 
 
Se vedlegg på side 7 i referatet: «Unntak fra kravet om 10 dager karantene etter innreise 
fra rødt land/område» (Fredrikstad) – der Fredrikstad har tolket gjeldende retningslinjer 
 

  

Eventuelt 
Rakkestad: Må alle dagpendlerne, som har unntak fra karanteneplikt og som nå skal testes, ha 
munnbind? 
Svar: Både SØ og de fleste kommuner har munnbind kun i forbindelse med unntak i 6c 
 
Odd Petter 
      
 
Vedlegg sak 153-20 pkt 2 
 
Sakset fra: 
Medlemsinformasjon fra AF og NFA 
Informasjon fra Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin 
Covid-19 medlemsbrevet 30. mars 2020 
 
COVID-19 - “den stille faren” 
Vi har mottatt dette erfaringsnotatet fra Luftambulanse avdelingen I OUS, de har de siste dagene 
gjort seg noen verdifulle erfaringer som de ønsker å dele med fastleger og legevaktsleger i hele 
landet.  
Bakgrunn 
COVID-19 pasientene er en heterogen populasjon, og sykehistorier og sykdomsutviklingen er 
mangfoldig.  Likevel er det enkelte viktig observasjoner som nå gjøres regelmessig. Vi har på sett 
innleggelser av flere pasienter i Oslo regionen som har et meget aggressivt sykdomsforløp, med rask 
dekompensasjon og livstruende lungesvikt (ARDS). Dette gjelder også relativt unge pasienter 30-60 
år, som er friske fra før eller har beskjedne tilleggssykdommer. Vi vil illustrere dette med en kaustikk 
og deretter noen læringspunkter. 
Fastlege er på hjemmebesøk i Osloregionen: 
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Kasuistikk 
«60 år, tidligere frisk mann utsatt for mulig covid-19-smitte. Pårørende ringte fastlegekontoret og 
ønsket et legetilsyn. De gav ikke inntrykk av at det hastet, han hadde spist godt til middag, fått tatt 
seg en dusj, smilte og så på TV. Han var i grunn bedre i dag, var den beroligende meldingen. 
Jeg fant en cyanotisk, men tappert smilende kar. Han var rolig og virket ikke veldig anstrengt, pustet 
nesten lydløst. Han samarbeidet fint. Verken atferden hans, eller klinikken, sto i forhold til fysiologiske 
målinger: med RF på 36 og metning på 66%. Han hadde blodtrykk på 120/80 og puls på 104 i 
sittende, men mistet radialispuls etter anstrengelsen det var å gå ut på gårdsplassen over i 
ambulansen. RF gikk opp til 48 tross 12 liter O2 på maske. Han ble kjørt i full fart, intubert 
umiddelbart ved innkomst og lagt på respirator. Lungene var fulle av fortetninger som ved COVID-19. 
Det jeg reagerte på, var hvor lett det kunne være å overse at denne mannen var kritisk syk. Pusten var 
rask, men det var likevel noe fredelig over det hele. Pårørendes bekymring var bare moderat. Han 
hadde pustet slik noen dager, men dette var nå tross alt dag 9 etter symptomdebut, kanskje det 
snudde til det bedre nå, han hadde jo bare beskjeden feber og fikk endelig i seg mat, det var gode 
tegn. 
Jeg er så glad jeg dro til ham, fikk vurdere ham klinisk og ta parametre, og ikke bare forsøkte å 
vurdere dette over video. Jeg er også glad jeg ikke bare ba datter ta han med i bilen og kjøre han til 
luftveismottaket i andre enden av kommunen. Han hadde nok fått en hypoksisk hjertestans på veien. 
Noen dager senere blir også samboer innlagt» 
Patofysiologi 
Det patofysiologiske bildet er felles for mange. De har en primær lungesvikt, og har ofte god 
hjertefunksjon. Data fra Kina viser også at majoriteten har en-organsvikt og at de ikke har nyre eller 
leversvikt før langt ut i intensivforløpet. Pasientene utvikler det vi kaller en “stille hypoksemi”. 
En diffusjonssvikt i lungene medfører gradvis fall i oksygenmetning, men med en kompensatorisk 
rask respirasjonsfrekvens holdes CO2 tensjonen lav slik at de ikke får en følelse av åndenød, i 
motsetning til hva man ofte ser hos pasienter med lungeødem, hjertesvikt, sepsis og pneumoni. 
De har gjerne god compliance i lungene (ikke stive lunger) slik at respirasjonsarbeidet går relativt lett, 
og de virker derfor ikke nødvendigvis veldig besværet. Ved auskultasjon kan det være fravær av 
patologiske lungelyder. Hypoksi med lav CO2 gir ikke subjektivt ubehag, tvert imot kan det føles 
behagelig, pasienten kan miste selvinnsikt og situasjonsforståelse. Forvirring er et vanlig tegn. Noen 
har taledyspnø, men ikke alle. Pasienten kan høres relativt ubesværet ut ved samtale, men allikevel 
ha alvorlig respirasjonssvikt. AMK-leger har erfart at disse pasientene ikke er lette å vurdere over 
telefon. Det kliniske bildet kan selvfølgelig variere betydelig. 
Hovedbudskapet vårt er å beskrive “stille hypoksemi” som er annerledes enn det vi ser ved mange 
andre tilstander (pneumoni, hjertesvikt, lungeemboli, astma). Videre har de fleste som er friske fra 
før god hjertefunksjon og opprettholder adekvat blodtrykk på tross av alvorlig hypoksi. 
Beslutningshjelp for innleggelse sykehus 
1.RF > 20 eller Sp02 < 93% hos en ellers lungefrisk person er alvorlig og man bør konferere med 
sykehuslege om innleggelse 
2. Man må gjøre en observasjon av pasientens respirasjonsarbeid. Ser pasienten sliten ut? Pasienter 
som ikke har endringer i fysiologiske parametere kan allikevel være aktuelle for innleggelse på 
grunnlag av en helhetlig klinisk vurdering. Er pasienten medtatt, sliten, eller dehydrert bør man 
vurdere innleggelse eller en snarlig rekontakt med pasienten 
Læringspunkter 
1. Vi har eksempler på pasienter som går fra å være fysiologisk upåfallende og som dekompenserer 
bare få timer senere. Tilbakemelding fra pårørende om en forverrelsen av situasjonen bør tas på 
største alvor. 
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2. Pasientenes tilstand er vanskelig å vurdere pr telefon. Man bør ha lav terskel for hjemmebesøk. 
SaO2, RF, og blodtrykk må alltid måles uavhengig av klinikk. 
3. Pasientene utvikler gjerne en lungesvikt 5-9 dager etter symptomdebut, med “stille hypoksemi” og 
rask RF. De kan virke ubesværet og auskultasjon avslører ikke nødvendigvis patologiske lungelyder. 
4. Pasienter med påvirket fysiologi skal behandles varsomt. Disse pasienten kan vise betydelig 
bedring av fysiologiske parametere i forbindelse med oksygenterapi, men er fortsatt kritisk syke. De 
bør forflyttes varsomt og må ikke gå selv, eller anstrenge seg på annen måte. Pasienten bør sitte 
oppreist, eller ligge i bratt thoraxleie. 
5. Man bør være liberal med oksygenterapi dvs. inntil 12-15 liter/minutt på maske med reservoar for 
å oppnå SpO2 > 93%. Hos pasienter som ikke responderer adekvat på dette kan man vurdere og sette 
seg bak pasienten og holde en Lærdalsbag med full flow (15-25 liter/minutt med oksygen) tett rundt 
pasientens nese og munn. Ved utilstrekkelig egenrespirasjon bør man støtteventilere pasienten 
forsiktig. PEEP ventil på Lærdalsbag er en fordel. Forsøk PEEP 5-10 etter respons. 
6. Ved varsling AMK oppgi alltid fysiologiske parametere; RF, SpO2, HR, BT. 
7. Vi har sett innleggelser av kritisk syke fra samme bolig eller i nær familie. Det er plausibelt å tenke 
seg at arvelige faktorer må kunne disponere for et malignt forløp. Kritisk syke i nærmeste familie bør 
derfor anses som en risikofaktor for et malignt forløp. 
Videre kan en høy “virus-dose” kanskje vær en risiko også for et alvorlig forløp. 
Differensialdiagnostikk 
I en tid hvor vår oppmerksomhet er rettet mot COVID-19, så må vi ikke glemme viktige 
differensialdiagnoser slik som lungeemboli, hjerteinfarkt, hjertesvikt, og bakteriell sepsis, som alle 
gjerne kan komme i forløpet av en langvarig viral infeksjon og komplisere det kliniske bildet. EKG er 
en nyttig tilleggsundersøkelse. Hos pasienter med insulinavhengig diabetes må vi ikke glemme 
blodsukker-måling. Ketoacidose er en livstruende komplikasjon som er assosiert med infeksjoner, og 
som kan ha et likende bilde med høy RF. 
 
Med vennlig hilsen 
Overlege, William Ottestad 
Overlege, Jens Otto Mæhlen Luftambulanseavdelingen, OUS 
Mari Seim, fastlege, Tårnåsen Legesenter 
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Vedlegg sak 153-20 pkt. 3 
Unntak fra kravet om 10 dager karantene etter innreise fra rødt land/område  

Arbeidssituasjon Krav og regler for 
karantenefritak 

Ref. 
Covid-19-
forskriften 

Praktisk gjennomføring i 
Fredrikstad 

Regelmessig 
grensekryssing fra 
Sverige/Finland * 
 
* Regelmessighet = hver 
uke (antatt også hver 2.-
3.uke, men er til 
avklaring hos Hdir). Etter 
ferier/opphold i den 
regelmessige 
pendlingen, går 
arbeidstaker midlertidig 
inn under § 6c. 

Karantenefritak i jobb 
forutsetter testing hver 7. 
dag eller ved hver 
(regelmessige) 
arbeidsperiode. Trenger ikke 
avvente testsvar. 
 

§ 6b For ansatte i Fredrikstad 
kommune; ring koronatelefonen 
(69381108) og avtal tid for 
regelmessige tester en stund 
fremover. 
 
Andre som jobber i Fredrikstad 
(men ikke er kommunalt 
ansatt); testes ved testsenteret 
på Svinesund, ved passering, så 
lenge det er god kapasitet der. 
Se Halden kommune sine 
nettsider for info og skjema. 

For at helsepersonell skal 
falle inn under denne §, må 
de ikke samtidig jobbe i 
helsevesenet i Sve/Finl., og 
de må reise hjem etter endt 
arbeidsdag (altså dagpendle). 

Grensekryssing fra 
Sverige/Finland som 
enkelttilfelle eller mer 
sporadisk, samt 
grensekryssing fra andre 
EØS-land/Sveits 

Karantenefritak i jobb 
forutsetter testing ved/etter 
innreise, og fritaket trer først 
i kraft når testen er bekreftet 
negativ. Testen kan tas så 
snart som mulig ved/etter 
grensekryssing. (Ved en 
negativ 2. test som er tatt 
tidligst 48 timer etter den 
første og tidligst dag fem 
etter ankomst, opphører 
også fritidskarantenen.)  

§ 6c For ansatte i Fredrikstad 
kommune; ring koronatelefonen 
(69381108) og avtal tid for 
regelmessige tester en stund 
fremover. 
 
Andre som jobber i Fredrikstad 
(men ikke er kommunalt 
ansatt); testes ved testsenteret 
på Svinesund, ved passering, så 
lenge det er god kapasitet der. 
Se Halden kommune sine 
nettsider for info og skjema. Helsepersonell som faller 

innunder denne § bør bruke 
munnbind i 10 døgn etter 
ankomst, ved pasientnært 
arbeid under 2 meter. 

Samfunnskritisk 
personell 

Karantenefritak i jobb 
forutsetter at unntaket er 
«strengt nødvendig for å 
sikre forsvarlig drift». 

§ 6e Arbeidsgiver styrer dette. Se 
oppdatert liste over kritiske 
samfunnsfunksjoner  her. 

For alle som unntas karanteneplikten gjelder også å: 
• Følge med på egen helsetilstand. Ved symptomer på luftveisinfeksjon skal man raskt forlate 

jobben/holde seg hjemme og avtale test. 
• Ikke gå på jobb/forlat jobben straks dersom man utvikler symptomer på luftveisinfeksjon eller tester 

positivt for SARS-CoV-2. 
• Organisere arbeidet slik at nær kontakt med medarbeidere og andre begrenses. Tilstrebe avstand (>1 

meter) til medarbeidere og andre. 
• Være ekstra påpasselige med hoste- og håndhygiene. 

 
Det finnes også unntak fra smittekarantenen, men disse omtales ikke her. Viser til FHI sine sider om Unntak fra 
karanteneplikten 

https://www.halden.kommune.no/nyheter/Sider/Info-til-grensependlere-som-skal-testes.aspx
https://www.halden.kommune.no/nyheter/Sider/Info-til-grensependlere-som-skal-testes.aspx
https://www.halden.kommune.no/nyheter/Sider/Info-til-grensependlere-som-skal-testes.aspx
https://www.halden.kommune.no/nyheter/Sider/Info-til-grensependlere-som-skal-testes.aspx
https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/?term=&h=1#unntak-fra-karanteneplikten
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/?term=&h=1#unntak-fra-karanteneplikten
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