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Sak 168-20 Status fra virksomhetene  
• Moss: 36 nye pos forrige uke. 4 nye i går og regner med flere i dag. 35 tilhører samme 

smitteklynge og 5 kommer fra utland. Ny testrekord satt i går: 309 personer. 4-500 i karantene – 
det gir store konsekvenser 

• Sarpsborg: Siste uke viser økende antall positive. Forrige uke 24 positive – primært 
husstandsmedlemmer og private sammenkomster. Tester ca. 120 pr dag.  

• Fredrikstad: Ganske fredelig. Nedgang på positive siste uke – 9 mot hhv. 15 og 18 i ukene før. Har 
god kontroll på smitten. Økt med 35% på testingen. 

• Halden: Fortsatt rolig. Ingen positive siden 21.10 i Halden. 450 prøver per uke. 
• Indre Østfold: Rimelig fredelig. Tester omtrent som før. Noen få nye smittede. 
• Fastlegene: Intet nytt, men det ser ut til at stadig flere fastleger går til anskaffelse av pO2 måler 

og låner ut disse ved oppfølgning av hjemmeværende smittede pasienter. Rutinene ser ut å 
fungere! 

• Sykehuset Østfold: 3 covid-19 pasienter innlagt – en er på intensiv 
 



 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
Sak 169-20 Testsentrene på grenseovergangene – status 
Svinesund: 24 positive totalt. 9 forrige uke og 4 denne uka – stadig økende. Drøyt 1000 prøver pr. 
uke 

Sak 170-20 Covid-testing av utenlandske arbeidstakere  

Samarbeid om betaling/rekvirering/refusjoner for utenlandske arbeidere som arbeidsgiver skal 
betale for – Oppfølging av sak fra forrige møte  

Drøfting i dagens møte: Det finnes praktiske måter å sikre informasjon fra teststasjoner i 
kommunene til laboratoriet for å identifisere og skille disse prøvene fra de andre, ordinære prøvene. 
Det er mye manuell håndtering, men det er gjennomførbart. Hvis dette gjennomføres kan lab og 
kommuner lage avtale om fakturering av lab-ens utgifter til analyser som ikke dekkes av HELFO.  

Det primære ønske er at HELFO dekker aller typer analyser ifm. covid-19. Kristian sendte, i forrige uke, 
forespørsel om dette til Helsedirektoratet via Fylkesmannen. Han sjekker opp saken og vi avventer å 
sette i gang noe eget, inntil saken er avklart 
 

Sak 171-20 Undervisning ved SØ’ hygienesykepleiere i kommunene 
(Jon Birger) 
Etter Regjeringens innstramming av koronaforebyggende tiltak er det flere problemstillinger som 
reises. En av dem gjelder undervisningsaktiviteten til våre hygienesykepleiere i kommunene. De står 
for en ganske utstrakt undervisningsvirksomhet og samler mange medarbeidere i hjemmetjenesten, 
sykehjem og andre kommunale virksomheter. De stiller spørsmål om dette nå er tilrådelig, til tross 
for at regler for avstand og smittevern følges, å samle mange mennesker - ofte flere steder per dag - 
for slike undervisninger. Temaene er koronarelaterte, og i det siste har de snakket mye om 
influensavaksinering. Disse undervisningene er etterspurt og settes pris på. Men vi tenker likevel det 
er et kommunalt oppgave å ta stilling til en «kostnad/nytte» her. Skal man, i beste EU-stil, innføre 
med en grense for påvist pos. per 100 000 siste 14 dager i en kommune for å avlyse? 

Vurdering i møtet: Det er forholdsvis god kontroll på smitte i kommunene og det anses som greit å 
gjennomføre avtalt undervisning med godt smittevern. Det kan være nyttig at hygienesykepleierne 
planlegger for et scenario med mye mer smitte og lager undervisningsopplegg tilpasset digitale 
løsninger.  

Sak 172-20 Prøver mandager og fredag 
Innmeldt fra lab: Mange prøver kommer inn mandag og fredag. Hadde det vært mulig å spre 
prøvetakingen på teststasjonene mer utover uken? 

Svar: Det er lite trolig at det er mulig å endre særlig på dette. Det må testes når det er aktuelt. I den 
grad det er mulig å styre testtidspunkter vil kommunene forsøke å få til dette. 

 
Odd Petter 
 
 


	Sak 168-20 Status fra virksomhetene
	Sak 169-20 Testsentrene på grenseovergangene – status
	Sak 171-20 Undervisning ved SØ’ hygienesykepleiere i kommunene
	Sak 172-20 Prøver mandager og fredag

