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Sak 180-20 Status fra virksomhetene  
• Moss: 28 positive siste uke. 31 % av disse smittede har ukjent smittekilde – denne 

prosentandelen har økt de siste ukene. Tester mye! Det er vanskelig å finne husvære til de som 
må verre i karantene eller i isolasjon, så vi må bruke noen KAD-plasser for disse.  

• Sarpsborg: 35 nye pos siste uke (avtakende siste dager). 4-5 har ukjent smittekilde. Tester 200 
per dag – en stor økning 

• Fredrikstad: 101 positive siste uke (35 i går). 4-5 klynger inkl. idrettsforening og skole. De fleste 
har kjent smittekilde/-vei. 2500 tester forrige uke 

• Halden: 10 positive sist uke. Utbrudd i et kollektiv. Kjent smittekilde på alle. 750 tester siste uke – 
det er en økning 

• Indre Østfold: 14 positive siste uke – slik har det vært en stund. Stort sett kjent smittevei på alle. 
160-180 tester per dag. 
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• Fastlegene: Intet nytt. 
• Sykehuset Østfold: 4 pasienter med positiv covid-19 innlagt  
 
Sak 181-20 Testsentrene på grenseovergangene – status 
Svinesund: 1371 testet forrige uke – over 876 av de er grensependlere. Økende antall positive – de 
fleste polakker. Det er nødvendig med en liste over smittesporingsteam i Norge med 
kontaktinformasjon til alle kommuner. Helsedirektoratet må lage en slik oversikt hvis det skal være 
mulig å drive effektiv smittesporing. I dag brukes kommunen timevis hver dag på å få meldt de 
positive ut til alle Norges kommuner   

Ørje: Tester ca. 150 pr dag. Stort sett arbeidere til Oslo-regionen som testes. Kun 2 positive tester de 
siste 8 dagene. 

Sak 182-20 Prøver som skal prioriteres 
 Oppfølging av sak 178-20 fra forrige  møte- Innmeldt av Senter for laboratoriemedisin - Anne 
 
Her er et forslag på hvordan forsendelse av prøver til lab kan være for å sikre at de håndteres rett, 
iht. en avtale om prioritering, når prøvene ankommer Prøvemottaket SØ: 

1. Aktuelle prøver pakkes i transporthylser og legges i konvolutter som merkes aktuell prioritet. 
F.eks.  

a. Smittesporing 
b. Nærkontakter 
c. Ansatte  

2. Konvoluttene legges samlet i farget grønn plastpose. Om det benyttes samlesekker må den 
fargede posen ligge godt synlig på toppen. Anbefales at det benyttes klare samlesekker. 

3. Konvolutter med øvrige prøver legges, som før, i hvite poser.  
 

Drøfting: Dette ser ut til å være en enkel og håndterbar måte å sikre en prioritering av tester. Dette 
prøves ut i 14 dager for å se om det fungerer slik vi ønsker. Vi justerer underveis. 

 

Sak 183-20 BUP og observasjon i skole 
Innmeldt fra Fredrikstad – Guro  
 
Skolene melder at BUP avlyser observasjoner av elever og møter med skoler. Myndighetene har 
understreket at tjenester til sårbare barn og unge skal opprettholdes så langt som mulig. Kan dere 
orientere oss om hva som gjelder? 

Svar: BUP melder at ingen observasjoner skal avlyses.  Det er den overordnede hovedregelen. 
Der det har vært og kan bli avlysninger, er når skolen melder om en uoversiktlig smittesituasjon eller 
der personalet i BUP har vært / blir karantenesatt. 
BUP sørger for å gjennomfører avlyst avtale, så raskt det lar seg gjøre. 
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Sak 184-20 Smittesporing i SØ / bekymring for smitte 
Innmeldt fra Fredrikstad – Guro 

Hvem skal kommunene melde fra til ved smitte / mistanke om smitte (eksempel: flere pårørende har 
fått påvist covid-19 etter at pasient er skrevet ut, pårørende var hyppig på besøk på SØK, pasienten 
ble covid-testet et par uker før utskrivelse, pasienten har vært på flere avdelinger)? 
Vanligvis kontakter vi aktuell avdeling ved den som tar telefonen, men da går ikke informasjonen 
nødvendigvis videre i sykehuset.  

• Hvem skal kommunene melde slike hendelser/bekymringer til? Smittevernoverlege? 
• Hygienesykepleier? Avdelingsleder? 
 

Svar: Kommunene skal ringe avdeling for smittevern på sykehuset.  
Ring primært Jon Birger Haug: 907 33 319.  
Eller ring sentralbordet 69 86 00 00 i vaktperioden - fredag kl. 15-21, lørdag og søndag kl. 07-21 og be 
om vakthavende hygienesykepleier 

 
Sak 185 -20 Planlegging for ny smittetopp 
Innmeldt av SØ ved Helge 
Iht. FHI’s scenario for smittespredning beregnes det et R-tall på 1,3 og en smittetopp i februar/mars. 
Det forventes altså mer smitte og flere syke i tiden som kommer. Det må vi planlegge for. Det er 
behov for å enes om prioriteringer, hvem som skal behandles hvor og hvordan, hvem som skal 
henvises til sykehus, hvordan vi får raskt kontakt med hverandre osv. Det ble gjort et tilsvarende 
arbeid innledningsvis i pandemien.  
Vi nedsetter en arbeidsgruppe med klinikere fra f. eks. smittevern, infeksjon, lab, 
kommuneoverlegene, sykehjemsleger, fastleger osv. Arbeidsgruppa skal lage et forslag til 
hensiktsmessig prioritering, behandlingsmuligheter utenfor sykehus, kommunikasjonskanaler osv. De 
tar utgangspunkt i råd og retningslinjer fra mars 2020. Dette følges opp i Pandemirådet framover 
 

Sak 186-20 Utskrivningsklare pasienter 
SØ er bekymret for risikoen for at USK pasienter, utover vinteren, ikke kan tas imot i kommunene når 
de er utskrivningsklare og dermed blir USK-overliggere på sykehuset. 
Pasienter inn og ut av sykehus er en hårfin balansegang, særlig vinterstid. SØ skriver ut over 30 
pasienter i gjennomsnitt til KHT hver dag og hvis det blir en stopp i pasientstrømmen, vil det raskt bli 
overbelegg på sykehuset og dette er vanskelig å håndtere. 
• Hvordan vil pandemien påvirke kommunens evne til å ta imot pasienter den dagen de er 

utskrivningsklare? 
• Er det tatt høyde for at kapasiteten på mottak i institusjonsplasser må opprettholdes selv med 

stort smittetrykk, karantenetiltak, isolering osv.? 
• Har kommuneoverlegene vært inne i bildet for å vurdere og sikre dette - Hvis ikke så ønsker 

sykehuset at dere bidrar til dette 
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Drøfting: Dette handler om beredskapsplanlegging. Dette er en sak som bør diskuteres i Strategisk 
Samarbeidsutvalg (SSU) for på den måten å ansvarliggjøre ledelsen for denne viktige planleggingen. 
Pandemirådet er bekymret for tilgang til både institusjonsplasser og –ressurser. Enkelte kommuner 
har plan for å utøke antall sengeplasser, men ansattressursen representerer en større risiko. 

Eventuelt - analysekapasitet 
Meldt inn fra Senter for laboratoriemedisin ved Anne 
Forrige uke (45) analyserte lab på SØ 11 500 prøver fra kommunene. Når vi når 12 000 analyser i uka 
er det ikke mer kapasitet og da er nåværendeplan at overskytende må analyserer på Ahus. SØ ønsker 
å analysere prøver fra kommunene så langt det er mulig. Vi må altså diskutere utfordringer, 
prioriteringer, akseptable svartider og gode lokale løsninger. Kommunene opplever at Ahus har lang 
svartid og ønsker å fortsette det gode og effektive samarbeidet med SØ så langt det er mulig. 
Saken setter opp til drøfting neste Pandemirådsmøte. 
 
 
Odd Petter 
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