
 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19    
Tid Tirsdag 20. oktober 2020 kl. 13.30-14.30 

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  Sapna Tarsem Iqbal V   

Fastlege Benny Adelved 
V Karoline Lund 

Jens Lind-Larsen 
 
 

Fra sykehuset:     

SØ Helge Stene-Johansen V   

SØ Jon Birger Haug V Gro Bøhler f 

SØ Odd Petter Nilsen V Martin Steinbakk V 

SØ Anne-Kathrine Palacios V Jetmund Ringstad V 

Invitert      
 
 
 

Innhold 
Sak 160-20 Status fra virksomhetene .................................................................................................. 1 

Sak 161-20 Testsentrene på grenseovergangene – status .................................................................. 2 

Sak 161-20 Informasjon/status vedrørende brev til fylkesmannen for klargjøring av testregime for 

dagpendlere ........................................................................................................................................ 2 

Sak 162-20 Testing i forbindelse med jul- og nyttårshelgen ............................................................... 2 

Sak 163-20 Melding av positiv prøve og smitteoppsporing på inneliggende pasienter ..................... 2 

Sak 164-20 Testing 5 eller 7 dager etter eksponering? ....................................................................... 3 

Sak 165-20 Godkjenning for å bruke halsprøver i stedet for nese-svelgprøver hos grensependlere . 3 

Sak 166-20 Covid-testing av utenlandske arbeidere ........................................................................... 3 

Sak 167-20 Informasjon vedrørende elektroniske, negative svar til kommuneoverlegene ............... 4 

Eventuelt ............................................................................................................................................. 4 

 

Sak 160-20 Status fra virksomhetene  
 Moss: 12 nye pos siste uka. Testet 900 forrige uke. Totalt 3500 siste mnd. 

 Sarpsborg: Rolig de siste ukene, men de siste 3 dager en økning (10 nye). Tester 100-120 pr dag 

 Fredrikstad: Testprosent = 0.9 – det er litt lavt og de ønsker flere tester. Har hatt hhv. 18 og 15 
positive siste 2 ukene. Dvs. at det øker. En del smittepress fra Stor-Oslo-området 

 Halden: Fremdeles rolig. En pos. siste uke. Stadig flere nærkontakter meldt fra nabokommunene. 
Tester 450 i uka. 

 Indre Østfold: 9 pos. siste 2 uker. Tester 100 - 150 hver dag.  

 Fastlegene: Intet 

 Sykehuset Østfold: 2 pos. pasienter innlagt 
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Sak 161-20 Testsentrene på grenseovergangene – status 

Helsedirektoratet har gitt beskjed om at testsentrene på grensen legges ned fra 15.11.20. 

Det kan føre til økt press på testing i kommunene de reisende skal oppholde seg i. De fleste positive 

testene har vært av reisende til i Oslo/Follo-regionen. Svært få positive i Østfold. 

Svinesund: Tester drøyt 1000 per uke 

Ørje: Tester ca. 75 per dag – Det har vært 6 positive siste 2 ukene.  

Sak 161-20 Informasjon/status vedrørende brev til fylkesmannen for klargjøring av 
testregime for dagpendlere  

Fylkesmannen har jobbet godt opp mot helsedirektoratet. Helsedirektoratet har nå gitt beskjed om at 
de støtter forslagene i brevet fra Pandemirådet og har allerede meldt til HOD at de anbefaler 
forskriftsendring. Vi avventer skriftlig svar på våre tre konkrete spørsmål. 
 
Tips: Hvis noen har saker til fylkesmannen som haster - bruk beredskapsadressen – ikke den 
ordinære.. 
 

Sak 162-20 Testing i forbindelse med jul- og nyttårshelgen 

Innmeldt fra Sarpsborg 

Hvordan vil testkapasiteten ved mikrobiologisk avd. bli rundt juletider? 

Vi ønsker å sette opp «juleturnus» for smittesporere/kommuneoverleger, og lurte da i den 

forbindelse hvordan analyseringen av testene vil foregå i romjula. 

Svar: Dette er ikke bestemt i detalj ennå. I utgangspunktet vil det være det åpent alle dager (vanlig 

åpningstid). Det kan/vil bli noen unntak for røde dager. Når beslutning om åpningstid røde dager er 

tatt, vil det sendes ut informasjon til kommunene. 

Sak 163-20 Melding av positiv prøve og smitteoppsporing på inneliggende pasienter 

Innmeldt fra Fredrikstad (Guro)  

1. Avvik på melding av positiv prøve - 
Ansatt på sykehuset ble testet 16.10. Hun ble kontaktet av sykehuset om positiv prøve 17.10. 
Kommuneoverlege ble ikke kontaktet før 18.10. Vakthavende mikrobiolog sa på søndag at han 
hadde fått beskjed om ikke å komme på jobb 17.10 da datasystemet var nede.  
 
Avklaring: Det oppstod en feil/misforståelse for varsling internt på SØ pga. nedetiden på lab. 
lørdag. Altså pga. en ekstraordinær hendelse. Rutinen for varsling er ellers godt kjent i SØ. 
 

2. Smittesporing hos inneliggende pasienter  
Bakgrunn: Hva er status for prosedyre som ble sendt på høring? Kommuneoverlege var 18.10 i 
kontakt med aktuelt vaktpersonale på Kalnes. De sa at de ikke oppfatter smittesporing som sin 
oppgave og at de ikke har tid til det på vakt. De var også ukjent med hvilken type opplysninger 
som trengs for smittesporing. Fint om dette kan tas opp med klinikerne slik at oppgavedeling blir 
avklart og man får bedre forståelse for hva som gjøres av den andre parten. Dersom pasienten er 
veldig syk er det vanskelig å gjøre smittesporing på telefon.  
Da må kommunen som et minimum få samtykke av pasient til å kontakte pårørende + 
kontaktinformasjon til pårørende. 
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Avklaring i møtet: Prosedyren er iverksatt med de innspillene som kom fra kommunene i 
Pandemirådet. Den bør dekke behovet for informasjon om smittesporing, kommunikasjon og 
ansvars- /oppgavedeling. SØ tar innspillene i dagens møte om å tydeliggjøre kommunenes behov 
for å få tak i pasienten eller f. eks. pårørende til dårlige pasienter for å starte smittesporing, inn i 
prosedyrearbeidet. I denne saken var det nok misforståelser og dårlig kommunikasjon. 

 

Sak 164-20 Testing 5 eller 7 dager etter eksponering? 

Innmeldt fra Fredrikstad 

Fra FHI sin risikovurdering av 9/10: «Ved utbrudd bør alle eller de fleste nærkontakter testes rundt 

fem dager etter eksponering slik at man tidlig fanger opp smittede som kan gi opphav til videre 

smitteoppsporing».  

Vi har vel praktisert litt ulikt her, noen ganger bare satset på dag 7 for å fange opp, noen ganger 3/4 + 

7 hvis vesentlig å få raskest mulig svar. Her altså forslag om dag 5 (og alltid ved symptomer)….. 

Sikkert klokt ved utbrudd!? Innspill? 

Vurdering: Det er sannsynligvis fornuftig å fortsette med testing dag 3/4(eventuelt) for å starte 

smittesporing (hvis vi tenker det er viktig) for å få kontroll + dag 7 for nærkontakttesting generelt, 

men hvis vi aner at det er et utbrudd på gang, så bør det testes dag 5. Det er en mellomløsning som 

vil fange opp 80 %, samtidig som man får raskere oversikt over utbruddet og får rammet det inn.  

 

Sak 165-20 Godkjenning for å bruke halsprøver i stedet for nese-svelgprøver hos 
grensependlere 

Innmeldt fra SØ (Jon Birger) 

Vi har fått en «godkjenning» fra Folkehelseinstituttet for rutinemessig bruk av halsprøve i stedet for 

nese-svelgprøve for å påvise Sars-CoV-2 for den særskilte (kontroversielle) gruppen av faste 

ansatte/dagpendlere (helsepersonell), som ikke har tilleggsarbeid i svensk helsevesen.  

Øvrige kategorier av «svenskboende» må ta prøven på ordinært vis slik vi ser det. På spørsmål til FHI 

om regelmessig prøvetaking også av medarbeidere som er bosatt i Oslo var svaret at de hadde 

diskutert det, men mener det ikke er aktuelt (ennå).  

 

Sak 166-20 Covid-testing av utenlandske arbeidere 

Oppfølging av sak 159-20 den 6.10.20  

Drøfting 6.20:  

 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 

Konklusjon 6.10:  

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 
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for dette. Det betyr igjen at kommunene må prise disse testene høyere og informere arbeidsgivere 

om dette. 

 

Konklusjon i dagens møte: Det er fremdeles usikkerhet om hvordan dette kan gjøres på en enkel og 

korrekt måte. Anne og Kristian vil teste ut mulige løsninger.  

 

 

Sak 167-20 Informasjon vedrørende elektroniske, negative svar til 
kommuneoverlegene   

1. I Sak 153 -20 ble det bestemt at Senter for laboratoriemedisin skal slå av elektroniske, 
negative kopiprøvesvar til kommuneoverlegene i Gerica. Kommuneoverlegene vil kun få 
elektronisk svar på positive prøver i Gerica. Dette gjelder for alle kommunene. Dato for dette 
er nå satt til den 19.10.20.  
 
Drøfting/konklusjon: Senter for laboratoriemedisin ser nå at de likevel ikke kan slå av / fjerne 
kopimottaker på elektroniske rekvisisjoner der kommuneoverlegen er satt som kopimottaker. 
Det er kun på papirrekvisisjon, at SØ kan fjerne kopimottakeren (og det gjør de). 
Det betyr at hvis kommuneoverlegene ikke skal få kopisvar på negative prøver, må 
testsentrene la være å skrive kommuneoverlege som kopimottaker på de elektroniske 
rekvisisjonene. 
Ved positiv prøve setter lab. på kopimottaker (kommuneoverlege), slik at disse får svaret 
elektronisk og på tlf. 
 
Det sendes ut informasjon om dette fra Senter for laboratoriemedisin til alle avdelingsledere 
ved de ulike teststasjonene og kommuneoverlegene. 
 
 

 

Eventuelt 

Intet 

 

Odd Petter 

 

 


