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Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19    
Tid Tirsdag 107. november 2020 kl. 13.00-14.00 
Sted SKYPE 
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f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer / andre:  
Fra kommunene:     
Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess f Guro Steine Letting V 
Aremark, Halden  Kjersti Gjøsund V Lasse Henriksen V 
Indre Østfold, Marker, Skiptvet Jan Børre Johansen V   
Moss, Råde, Våler, Vestby Kristian Krogshus V Karianne Jenseg Bergman V 
Rakkestad, Sarpsborg  Sapna Tarsem Iqbal f Kamaldeep Chudasama V 

Fastlege Benny Adelved V Karoline Lund 
Jens Lind-Larsen 

V 
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Fra sykehuset:     
SØ Helge Stene-Johansen V   
SØ Jon Birger Haug V Gro Bøhler V 
SØ Odd Petter Nilsen V Martin Steinbakk V 
SØ Anne-Kathrine Palacios V   
Invitert    Glenn Løvli Fredriksen V 
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Sak 187-20 Status fra virksomhetene  
• Moss: 27 pos siste uka. + noen fra de andre kommunene. Tester mange, men færre 
• Sarpsborg: 52 positive og 1190 tester 
• Fredrikstad: 195 pos. forrige uke – det er ny rekord. 8 % av de som er testet var positive. 

Avtakende antall positive siste dagene. 
• Halden: Fremdeles lavt antall positive. 6 pos. siste uka. Tester som før (ca. 500 i uka) 
• Indre Østfold: 12 pos siste uka. Noen i helgen uten kjent smittekilde. Tester 180 per dag 
• Fastlegene: Oppfølging av smittede i hjemmet går fint. Antallet øker. 
• Sykehuset Østfold: 5 innlagte nå. Svært lavt ift. andre HF 
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Sak 188-20 Testsentrene på grenseovergangene – status 
Svinesund: Noe mindre testing  

Ørje: 1100 tester per uke - 7 pos siste uka. Det dreier seg om arbeidsinnvandrere, hovedsakelig til 
Oslo 

Sak 189-20 Analysekapasitet 
-Oppfølging fra forrige møte  

Sykehuset har fremdeles ledig analysekapasitet. 12 000 analyser per uke er max. Det er ikke kapasitet 
til mer enn dette fordi det ikke finnes fysisk plass på Senter for laboratoriemedisin til flere 
analysemaskiner. Myndighetene/HSØ har bestemt at SØ’s analysebehov utover dette skal dekkes av 
storvolumslaboratoriet på Ahus. Kommunene ønsker å fortsette det gode og effektive samarbeidet 
med SØ så langt det er mulig. 
 
Tiltak for bedre å kunne prioritere prøver og dermed få maksimalt ut av eksisterende kapasitet er:  
Prøver kommunene ønsker å prioritere legges i blå poser (posene er levert eller leveres straks på 
teststasjonene i kommunen). Prøvene som sendes sykehuset i disse blå posene blir pakket ut først og 
satt i analysemaskinen først. Vi tester dette ut kommende uke 

 
Sak 190-20 Ag hurtigtester – distribusjon og bruk 
Evaluering av antigen hurtigtester og bruk under utbrudd. Se vedlagte (2) brev fra Helsedirektoratet. 
Vi må diskutere distribusjon og bruk. Glenn Løvli Fredriksen, Innkjøp og logistikksjef SØ inviteres 

Drøfting: Det er ikke stort behov for disse testene (i volum) nå. Halden melder at politiet på grensen 
vil kunne ha stor nytte av testene i særlige situasjoner. Hurtigtest skal/kan ikke erstatte vanlig tester 
på grensen. 
Det er problematisk at disse prøvesvarene ikke går automatisk i MSIS 

Det jobbes med å etablere permanente rutiner for distribusjon av hurtigtester til kommunene fra 1. 
desember. I den forbindelse ønsker Sykehuset Østfold at bestilling og levering skjer direkte fra Helse 
Sør-Øst Forsyningssenter til kommunene. 

Gjelder de neste 2 ukene:  
SØ vil ha et lager av hurtigtester fram til desember som kommunen kan bestille fra  
– bruk denne bestillingsadresse mossforsyning@so-hf.no   

Oppgi også leveringssted (ett per kommune) og hvem som skal være bestiller for kommunen 
(kommuneoverlegene) 

 

Sak 191-20 Testomfang på karantenehotell på Grålum 
Spm. fra Senter for laboratoriemedisin:  
-Vil karantenehotellet på Grålum får noen konsekvens for omfanget av testing? 

Svar: Det vil ha lite påvirkning på antall tester. Dette gjelder de som krysser grensen. Disse skal enten 
testes på grensen eller på hotellet – altså blir den totalen mengden omtrent den samme 
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Sak 192 -20 Åpningstider i jula på Senter for laboratoriemedisin  
Innmeldt Moss:  
-Hva er lab-ens åpningstider i jula? Det har betydning for hvordan vi bemanner vårt testsenter i jula.  
 
Svar: Normal drift unntatt Julaften og 1. juledag + nyttårsaften + 1. nyttårsdag.  
Julaften og nyttårsaften vil lab forsøke å få til én tidlige analysekjøring. 
Første jule-/ og nyttårsdag er lab i utgangspunktet stengt for volumskjøring, kun kritisk prøve. 
Hvis smittetrykket økes / ved utbrudd vil åpningstiden endres.  
Dette er planen nå. Vi kommer tilbake med mer detaljer og nødvendige endringer i Pandemirådet 
nærmere jul 

 
Sak 193 -20 Flergangsutstyr i hjemmet 
Innmeldt fra Benny:  
Vedrørende oppfølgning av covid-19  pasienter i hjemmet (av hjemmesykepleien)  
- I enkelte kommuner brukes det flergangs beskyttelsesutstyr (visir/briller) som legges igjen hos 
pasienten og sprites før bruk. Er dette en riktig og anbefalt framgangsmåte? 
 
Svar fra smittevern / hygienesykepleier SØ:  
• Hvis briller brukes hos covid-19 pasienter, bør ansatte ha egne briller. De kan desinfiseres før og 

etter bruk. Bruk gjerne sprit. Legges for eksempel i en pose, og tas med i sekken. Kan brukes flere 
ganger. 

• Visir er et engangsprodukt- men på grunn av mangel på utstyr har det blitt laget prosedyrer hvor 
ansatte kan bruke dette flere ganger. Avd. for smittevern anbefaler at ved bruk av visir, sprites 
visiret før og etter bruk, og legges i en pose. Visiret kastes ved synlig tilsøling, og etter hver vakt. 
Det er en skumgummikant øverst på visiret som er vanskelig å desinfisere. 

 
Husk håndhygiene etter at visir og briller er pakket i pose. 

  

Eventuelt - intet 
 
 
Odd Petter 
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