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Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19    
Tid Tirsdag 24. november 2020 kl. 13.30-14.30 
Sted SKYPE 

 
, 
 

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  
Indre Østfold, Marker, Skiptvet Jan Børre Johansen V   
Moss, Råde, Våler, Vestby Kristian Krogshus V Karianne Jenseg Bergman V 
Rakkestad, Sarpsborg  Sapna Tarsem Iqbal V Kamaldeep Chudasama V 

Fastlege Benny Adelved V Karoline Lund 
Jens Lind-Larsen 

 
V 

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   
Invitert      
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Sak 194-20 Status fra virksomhetene  
• Moss: 38 pos. sist uke. Litt økning. Andel pos. tester av de som tas, er doblet fra 1,8 til 3,9 %. 

Andel med ukjent smittekilde er på 24 % og stadig økende.  
• Sarpsborg: 64 pos sist uke. Utover uka var det mer villsmitte på skoler (VGS). Ett utbrudd i 

hjemmetjenesten også (positive blant ansatte, pasienter og pårørende). Mye å følge opp p.t. 
Rakkestad: Vi har pr i mandag 23.11. ingen i isolasjon, og noen få i karantene. De som er i 
karantene er stort sett elever som går på VGS i Sarpsborg. 

• Fredrikstad: 118 pos. forrigeuke. Nedgang fra uken før, men stadig høyt. Mange pasienter som 
skal følges opp, altså og stort arbeidstrykk på kommunen når det gjelder oppfølging. Litt færre 
henvendelser til koronasenteret og litt færre tester. Mye smitte blant de unge. Derfor innført 
rødt nivå på u.skoler og VGS denne uka. Innført munnbind i hjemmetjenesten denne uka og på 
sykehjem fra i dag (i tillegg til forsterket smitteverntiltak). Anbefalt å avlyse alle fritidsaktiviteter 
for voksne og barn > 13 år fram til 4.12.  

• Halden: Betydelig flere smittede – 25 pos. sist uke (5 klynger). De siste dagene har det vært flere 
med ukjent smittevei. Idretten har selv stengt ned sin aktivitet. Tester nå over 250 om dagen 
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(dobling) – en del på VGS og barneskole-/hage. Mange er satt i karantene. Litt uoversiktlige 
forhold rundt enkelte smittetilfeller.  

• Indre Østfold: 41 positive sist uke. Ett lite utbrudd knyttet til Askim ungdomsskole. Noe 
spredning til barneskole også, så i Askim er u. skolen stengt denne uka og det er satt rødt nivå på 
barneskole. Testet 700 nå i helgen (mange fra u.skole). 

• Fastlegene:  
o Får flere telefoner fra folk som vil reservere vaksine (det er iht. myndighetenes råd). Det 

blir mye ekstra arbeid. 
o Er det ønskelig at PKO sender en ny Questback til fastlegene om bruken av Po2 i 

oppfølging av covid-19 positive pasienter? Pandemirådet ønsker det. Det gir oversikt 
over denne viktige pasientoppfølgingen som skal oppdage forverring tidlig og unngå 
eventuelt sikre sykehusinnleggelser. En Quest kan også øke bevisstheten og dermed 
bidra til at flere fastleger følger opp. De enkelte kommuner og fastleger har etablert litt 
forskjellige ordninger. 

• Sykehuset Østfold: 6 pasienter inneliggende nå. Ingen på Intensiv. Flere ansatte er satt i 
karantene. 

 

Sak 195-20 Testsentrene på grenseovergangene – status 
Svinesund: Testet sist uke 1000 – 80 % av disse er pendlere. Nesten ingen positive tester etter at 
myndighetene krever neg. test (siste 72 t) før innreise. 

Ørje: Tester 1200 per uke -  

 
Sak 196-20 Analysekapasitet og prioritering av prøver 
1. Status analysekapasitet 

Stabilt 11 000-11 500 analyser pr uke siste 3 ukene. Heldigvis ser vi ikke så mye andre 
luftveisinfeksjoner p.t. 

2. Hvordan fungerer ordningen med prioriterte prøver i blå plastposer? 
Alle skal har fått posene. Senter for laboratoriemedisin har ikke fått inn noen av disse ennå. Det 
oppfordres til å bruke disse. Det vil hjelpe lab mye og sikre rett prioritet. 

 
Sak 197-20 Hurtigtester  
Ingen kommuner har bestilt / tatt i bruk disse Ag hurtigtestene. Det kan være hensiktsmessig å bruke 
disse ved utbrudd.  Sensitivitet er på 80 % (ift. vanlig PCR-test) Nytten er størst der pasienten har 
symptomer / er syk. Nytteverdien faller når sykdommen avtar. Vi må avvente testingene i Oslo for 
mer kunnskap. 

 

Sak 198-20 Status Shycov-prosjektet  
(SILENT HYPOXIA AND AWAKE PRONING IN COVID-19 PATIENTS) ved forskningssjef Waleed Ghanima  
Alt er klart og pilotstudien igangsettes neste uke. 40 hjemmeboende pasienten som har testet 
postitivt på covid-19 skal inkluderes (av SØ). Disse får pulsoksymeter, SØ tar blodprøver, pasienten 
tester seg selv 4 ganger daglig (pO2) og får i tillegg fysioterapiøvelser. Pasientene kontakter SØ ved 
forverring (hypoksi). 
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Eventuelt - 
• Vurdering av å innføre anbefaling/påbud om munnbind:   

o På sykehus (HSØ) er det ikke generelt bruk, men vurderes ut fra risiko i konkrete tilfeller 
eller hos enkelte avdelinger (bl.a. kreftpoliklinikk) 

o Moss er i ferd mer å innføre anbefaling om bruk av munnbind på offentlig sted (butikker 
osv). når det ikke er mulig å holde 1 m avstand. Flere kommuner vurderer det samme. 

o På sykehjemmene er det i hovedsak innført 
• Nærkontakter av nærkontakter kan settes i karantene i en utbruddssituasjon (på f. eks. skoler) 

for å få oversikt. Det har flere gjort og det har vist seg å være hensiktsmessig. 
• Oppheving av karantene: FHI’s retningslinje er 10 dagers karantene fra påvist sykdom/smitte og 

der pas. har vært feberfri minst de siste 24 timene.  Praksis viser at dette er en god retningslinje. 
 

Odd Petter 
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