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Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19    
Tid Tirsdag 6. oktober 2020 kl. 14.45 -15.45 
Sted SKYPE 

 
, 
 

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 

Eva Cathrin Lindseth 
f 
f 

Indre Østfold, Marker, Skiptvet Jan Børre Johansen V   
Moss, Råde, Våler, Vestby Kristian Krogshus V   
Rakkestad, Sarpsborg  Karianne Jenseg V Sapna Tarsem Iqbal f 

Fastlege Benny Adelved V Karoline Lund 
Jens Lind-Larsen 

V 
F 

Fra sykehuset:     
SØ Helge Stene-Johansen V   
SØ Jon Birger Haug f Gro Bøhler f 
SØ Odd Petter Nilsen V Martin Steinbakk f 
SØ Anne-Kathrine Palacios f   
Invitert      
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Sak 154-20 Status fra virksomhetene  
• Moss: Rolig. Siste pos test 30.9 Mindre testing nå. 
• Sarpsborg: Rolig her også. 2 pos siste uka og tester færre. 
• Fredrikstad: 6 nye pos. siste uke. Noen med ukjent smittevei. 
• Halden: Fortsatt fredelig. 2 pos siste uke Begge import fra rødt land 
• Indre Østfold: 5 pos siste uke. Import fra gult og rødt land + 2 nærkontakter. Relativt rolig 
• Fastlegene: Intet spesielt – forbereder seg til sesonginfluensa-vaksineringen 
• Sykehuset Østfold: 1 innlagt + noen pasienter med mistenkt smitte  
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Sak 155-20 Testsentrene på grenseovergangene – status 
Svinesund: 6 positive siden oppstart. Tester 80-150 pr dag. Helsedirektoratet vil komme med 
føringer for veien videre for disse grensestasjonene. Det blir spennende. 

Ørje: Rolig - uendret 

 
Sak 156-20 Brev til fylkesmannen for klargjøring av regler for dagpendlere,  
frekvens på grensepasseringer, testregimer mm.  

Halden, ved Kjersti, hadde som avtalt i forrige møte, utarbeidet forslag til brev som ble drøftet i 
møtet. 

Konklusjon:  
• Brevet endres etter innspill i møtet – det bes om et møte 
• Kjersti sender Pandemirådet revidert brev til Pandemirådet for en siste godkjenning 
• Kjersti sender endelig versjon til fylkesmannen på vegne av Pandemirådet 

 
 
 

Sak 157-20 «Covid-19 smitteoppsporing - ansatte og pasienter» 
Forslag til ny prosedyre i SØ var vedlagt 
Utkast til prosedyre er laget på bakgrunn av innspill forrige møte. SØ ber om innspill til konkretisering 
og forbedring.  

Konklusjon: I tillegg til de innspillene som kom i dagens møte, vil kommunene se nærmere på utkastet 
og gi tilbakemelding innen fredag kl. 13, denne uke  
Sjekk samtidig om kontaktoversikt kommuneoverleger, som hører med til prosedyren, fremdeles er 
riktig. 

 
Sak 158 -20 Kontaktliste til alle kommunale luftveispoliklinikker i vår region 
Innmeldt fra Jens  
Det er ønskelig med en liste over "direktelinje" i hver kommune hvor fastlege kan konferere med lege 
på dagtid slik at pasienter som trenge tilsyn på dagtid, med potensiell smitte, men som ikke bare skal 
testes, kan henvises til undersøkelse hos sin i kommunene. Disse luftveispoliklinikkene har 
forskjellige navn i de enkelte kommuner. Ikke lett å holde oversikt. 
 
Konklusjon: Odd Petter sender ut liste til kommuneoverlegene som fylles ut og returneres, slik at det 
kan lages en oversikt for distribusjon til fastlegene i Østfold/Vestby 
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Sak 159-20 Covid-testing av utenlandske arbeidere 
Moss kommune vurderer å tilby covid-testing av utenlandske arbeidere (som må testes for å få 
karantene-fritak). Er det i så fall greit for sykehuset mht. kapasitet? 

Drøfting:  
• Dette gjelder arbeidstakere i ulike bedrifter, industri, håndverk osv. 
• Karantenefritaket her gjelder (fritids-)karantene etter 2. neg. prøvesvar (§6c) 
• Vil disse bli rekvirert med en annen Her-id slik at SØ-lab kan skille dem ut og sende faktura?  

Det bør evt. lages en avtale på dette, slik vi har med bedriftshelsetjenester 
• SØ-lab har per nå kapasitet. 
 

Konklusjon: Flere kommuner tilbyr slik testing, men det er ikke noe system for å informere SØ-lab om 
slike tester som skal faktureres. En måte å håndtere dette på er at testsenteret i hver kommune, hver 
måned gir SØ-lab beskjed om hvor mange slike tester de har sendt siste mnd. Da kan SØ fakturere 
kommunene for dette. Det betyr igjen at kommunene må prise disse testene høyere og informere 
arbeidsgivere om dette. 
SØ-lab vil se nærmere på denne løsningen og saken tas opp igjen i Pandemirådet. 

 

Eventuelt 
Intet 

 
Odd Petter 
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