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Sak 173-20 Status fra virksomhetene  
• Moss: 38 nye positive siste uka. Til sammen 265 totalt under Pandemien. Stadig færre er knyttet 

til siste utbruddet i Moss. Det er bra. Veldig mange er i karantene. Testet 349 personer på en dag 
– ny rekord!  
Råde: 6 nye positive siste uka. 

• Sarpsborg: Gradvis økning 35 pos siste uka. Kontroll på alle, så nær som 2. Tester ca. 160 per dag 
• Fredrikstad: 27 pos. siste uke. 11 i går. Utbrudd på en skole som nå er stengt. Ser en økning i 

testing og forventer det en periode framover. 
• Halden: 3 nye pos siste uka. To fra utland og en fra en annen kommune. Generelt rolig. Testet ca. 

500 sist uke. 
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• Indre Østfold: Oppblomstring av smitte – 19 pos siste 7 dagene. Mye importsmitte. Tester 150 

per dag. 
• Fastlegene: Registrerer at Pandemien har fått en bølge nr. 2.  
• Sykehuset Østfold: 2 covid-19 pasienter innlagt – ingen er på intensiv. Voldsom økning av antall 

analyser på lab siste tiden. 
 

Sak 174-20 Testsentrene på grenseovergangene – status 
Svinesund: Eksplosiv økning av positive på Svinesund. Det samsvarer med økt smitte i Europa. Svært 
få positive hjemmehørende i Østfold. Testet 1365 sist uke. 
Når Svinesund stenger 15.11 må grensepasserere testes i den kommunen de skal oppholde seg 

Ørje: Økt testhyppighet. De vil fortsette med å teste grensependlere i helg etter at stasjonen formelt 
stenger 15.11. 

Sak 175-20 Transport av  mistenkte covid-19-positive i taxi  
(innmeldt fra Pasientreiser ved seksjonsleder Bjørn-Arild Lindquist)  
Det er stort trykk på transport av pasienter med mistenkt eller påvist covid-19 smitte om dagen. Vi 
har to biler til å håndtere denne type transport og mye av kjøringen er til/fra kommunale testsentre.  
Flere av dem har stengt to timer på dagen, ofte mellom 11 og 13 og det gjør at vi ikke får utnyttet 
bilene godt nok. Vi skjønner at det er behov for at de som betjener sentrene trenger pause, men vi 
har et sterkt ønske om at våre to biler kan bli betjent hele dagen ved at kommunene er fleksible med 
tanke på åpningstid. 

Svar: Der det er stengt for testing i perioder midt på dagen, vil kommunene forsøke å justere dette for 
å kunne gi covid-19 transport bedre tilgjengelighet. 

Sak 176-20 Transport av covid-19-positive  
(innmeldt Fredrikstad)  
Fredrikstad kommune hadde nylig behov for å flytte to covid-pasienter til en bolig for isolering. 
Taxisentralen sa at de har to biler som kan ta slike oppdrag, men de disponeres av pasientreiser. 
Pasientreiser var heldigvis velvillige til å hjelpe oss i dette tilfellet. Men det er behov for å se på en 
ordning når kommunen trenger å transportere pasienter som ikke skal til helsetjenesten. Dette skjer 
per i dag sjelden (to ganger siden mars i Fredrikstad). 
Kan vi be om hjelp igjen? Er det ev. mulig å viderefakturere kommunene som om det var ordinær 
taxitransport? 

Svar: Slik transport er ikke innenfor Pasientreisers ansvarsområde og kan ikke prioriteres, men når vi 
har ledig kapasitet og kan hjelpe, så ønsker vi å hjelpe. Disse, relativt få oppdragene, vil sannsynligvis 
ikke bli fakturert.   
Til orientering så har Halden gjort avtale med lokalt Røde Kors om slik transport. Det har fungert fint 
og er et tips til andre kommuner. 

Sak 177-20 Pasienttransport helg og kveld  
(innmeldt Moss) 
Legevakten har sett at det kan oppstå samtidskonflikter når det gjelder transport av mistenkt- 
smittede- pasienter og andre pasienter. Det handler om hjemtransport av pasienter som er mistenkt 
smittet på kveld og helg. På kveld og i helgen er det ikke mulig for legevakten å rekvirere slik 
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«spesialtransport» slik vi gjør på hverdagene dagtid. Vi må da bruke ambulanse. Det er ikke riktig 
eller hensiktsmessig bruk av ambulanse, det gjør at flere pasienter blir liggende lenge på legevakten i 
påvente av transport og i tillegg fratar det ambulansetjenesten en viss beredskap. 
 
Det vi også ser, er at pasienttransport på dagtid prioriteres personer til testsenter. Det gjør at 
legevaktene ofte ikke får pasientene før neste vaktskifte. Det er ikke heldig.  

Kan covid-19-transport med dedikerte taxier få økt sin kapasitet? 

Svar: Pasientreiser ser behovet og vurderer p.t. utvidelse av åpningstid til å gjelde kveld/helger.  

Sak 178 Hurtigtester  
(innmeldt Fredrikstad) 
Vi har hatt god dialog med mikrobiolog om hurtigtester og forstår at det er et knapphetsgode. Det 
hadde vært fint å få en orientering om dagens praksis for bruk av hurtigtester, og hvordan de 
rasjoneres fremover. 

Drøfting: Indikasjon for kommunen er primært utbrudd på sykehjem. Lab har fått en sterk reduksjon 
av antall hurtigtester. Internt på sykehuset brukes den på innlagte pasienter – ikke ansatte. Det finnes 
andre muligheter for rask testing: Det er mulig å få satt opp vanlige prøver raskt også i ordinær 
kjøring. Da må lab få tidlig beskjed slik at de kan tilpasse kjøringen og legge inn prioriterte prøver 
«foran i køen». Det kjøres 15-20 oppsett per dag på lab. De fleste analyser er klare før kl. 18. 
 
Det er behov for å kunne prioritere prøver bedre. I dag har vi kun ordinær kjøring eller hurtigtest. Det 
bør lages et system for merking av prøver som skal prioriteres, alternative tidspunkt for levering, 
kommunikasjon når det haster osv. 
Anne Palacios sjekker med prøvemottaket på SØ hva som er hensiktsmessig håndtering og som kan 
nedfelles i en prosedyre. Kommunene melder at de på sin side enkelt vil kunne merke prøver slik man 
blir enige om. 

Ved ytterligere økning av antall tester: Vi må finne en god løsning for hvordan vi skal kommunisere 
når vi kommer over maks antall prøver lab har mulighet til å teste. Da må vi kunne enes om hva som 
er nødvendig å kjøre som normalt og hva som kanskje kan vente et døgn.  
Kapasitet er nå 2000 prøver på hverdager og 1000 i helgene = makstall 12 000 i uka. Vi nærmer oss 
dette antallet. 

Sak 179-20 «Halv-øyeblikkelig svar» ved testing av ansatte  
(innmeldt Fredrikstad) 
Denne uka ble to ansatte på legevakta testet 27.10. Svar kom ikke før på kvelden 29.10, et døgn 
senere enn forventet. Det skaper problemer på legevakta og andre kommunale helseinstitusjoner 
når man ikke får avklart smittestatus. En ansatt på ambulansen ble testet samme dag og fikk svar fem 
timer senere. 

Er det forskjell på prioriteringen av sykehusets ansatte og kommunens ansatte? 

Svar: Nei, det er ingen prioritering av egne ansatte på sykehuset. Grunnen til at det kan være forskjell 
på svartidspunkt er at SØ’s testsenter leverer mange av SØ’s interne prøver på lab før kl. 11 og disse 
kommer dermed med i en tidlig kjøring. Derfor kan svaret foreligge samme dag. 
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Fra kommunene kommer prøvene på kvelden og blir satt opp til kjøring først neste dag. 

Hvis kommunene kan levere prøver tidlig også, kan kommunene også få svar samme dag. Dette må 
settes i system - Se sak 178-20 over 

Eventuelt 
1. Mangel på influensavaksine: 

Innmeldt fra Moss: Det er straks slutt på vaksine. Har andre kommuner eller sykehuset lager av 
vaksine og kan dele? 
Svar: Kommunene og sykehuset er i samme situasjon. Det er stort sett slutt på vaksiner. Flere har 
etterbestilt, men det er usikkert om det finnes flere vaksiner å fordele. 
Apotekene ser også ut til å gå tomme nå. 

2. Smitteoppsporing i Sverige 
Halden har fått kontaktinformasjon til smittevernkontakt i Uddevalla for smittesporing i (deler 
av?) Västra Götaland.: Eva Lindhusen Linde -  +46 104 350 000 
 

 
Odd Petter 
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