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Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19    
Tid Tirsdag 8. desember 2020 kl. 13.30-14.30 
Sted SKYPE 

 
, 
 

f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer / andre:  
Fra kommunene:     
Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess - Sofie Lund Danielsen 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 V Kamaldeep Chudasama f 
Fastlege Benny Adelved V   
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      
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Sak 202-20 Status fra virksomhetene  
• Moss: Mange nye pos. siste uke. Det er stadig flere som tester seg og det er bra. Noe villsmitte, 

men andelen går noe ned. 
• Sarpsborg: Man ser at det endelig, etter 6 uker, er en nedadgående trend for antall smittede. 

Betydelig færre deler av helsetjenesten er berørt. Økende tendens til villsmitte (20 %). Tester i 
snitt 270 per dag. 

• Fredrikstad: Stabilt høyt smittetall. Litt reduksjon siste uke. En del villsmitte (10-12 %). Flere 
smittes i jobb, mindre på vgs.  

• Halden: 10 pos. forrige uke – 2 med ukjent smittevei. 700 testet.   
• Indre Østfold: 33 pos. sist uke – stort sett nærkontakter. En del ansatte i karantene. 
• Fastlegene: Ikke noe nytt å melde. 
• Sykehuset Østfold: 8 innlagte pasienter i dag – en på intensiv. Fremdeles gul beredskap. Innført 

munnbindbruk på pasienter på poliklinikker Kalnes og Moss. Mange i karantene. 
 
Sak 203-20 Testsentrene på grenseovergangene – status 
Svinesund: ca. 1100 testet forrige uke – stabilt tall – hovedsak grensependlere 



 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
Ørje: Testet 1172 forrige – 6 positive 
 
Sak 204-20 Analysekapasitet og prioritering av prøver 
Status: Lab gjorde 12 700 analyser forrige uke. 400 positive (3,1 %).  
De ønsker helst ikke for mange rutineprøver i helgene da bemanningen er lavest. 
Svartiden er nå 1,43 døgn (i gj.snitt), men har vært oppe i 1,8 døgn. Den lange svartiden skyldes 
antakelig prøver fra grensestasjonene. Sentrale helsemyndigheter ønsker svartid <24 t fra prøve er 
tatt, men aksepterer gj.snittlig svartid opptil 1,5 døgn. Det planlegges møter mellom lab og 
grensestasjonene for å legge til rette for at tester tatt der analyseres på Ahus. Det skal være 
direktetransport til Ahus for slike prøver (ikke innom SØ) 
 
Når det gjelder prioriterte prøver i blå poser fikk lab sist fredag 1000 prøver.  Da blir det vanskelig å 
prioritere. Det har bedret seg siste dagene. Sykehuset Østfold kan prioritere raskere prøvesvar på 
maksimalt 90 prøver per dag. Dersom antallet blir høyere, vil alle prøver kunne bli forsinket. 
Pandemirådet bestemmer at de 90 prøvene fordeles mellom regionene etter folketall slik (per 1.1.20 
var det 317 489 innbyggere i Østfold/Vestby(SSB)):  

 
Hvis man har behov for flere enn tildelt kvote: Spør de andre regionene om de har noe til overs. 
Ta kontakt med lab ved eventuelle spørsmål 

Folkehelseinstituttet anbefaler for øvrig følgende prioritering ved manglende testkapasitet: 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-
smittede/testkriterier/?term=&h=1 
Merk prioriterte prøver og send disse i blå poser. 
 
 
Sak 205-20 Regelmessig testing av ansatte og beboere i helse- og 
omsorgsinstitusjoner  
– oppfølging fra forrige møte  - Innspill til diskusjonen: 
 
FHI anbefaler hurtigtester som et alternativ ved: 
Regelmessig testing av ansatte og beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, ved høy 
smittespredning i samfunnet, der det er økt risiko for alvorlig sykdomsforløp. 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/hurtigtester-for-
pavisning-av-koronavirus/?term=&h=1  
Hurtigtestene har god spesifisitet (>99 %). Sensitivitet er lav når det skilles ut lite virus / når det er lite 
symptomer. Ved utbrudd / stor virusutskillelse er sensitiviteten i området 85-90 % 
 
Befolkningen i opptaksområdet er ca. 300 000 personer. Antallet sykehjemsplasser er anslagsvis 
2200. Det vil trolig være 2200-3500 ansatte. Dersom alle ansatte skulle testes ukentlig ville det bli et 

Regioner Innbygg. i prosent andel av 90 prøver
Halden-Aremark 32 698 10,3 9
Moss-Våler-Råde-Vestby 80 559 25,4 23
Sarpsborg-Rakkestad 64 987 20,5 18
Fredrikstad -Hvaler 87 053 27,4 25
Indre Østfold 52 192 16,4 15

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/?term=&h=1
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/?term=&h=1
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/hurtigtester-for-pavisning-av-koronavirus/?term=&h=1
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/hurtigtester-for-pavisning-av-koronavirus/?term=&h=1
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stort antall tester, og få betydning for kapasiteten til laboratoriet. Det vil derfor være fornuftig å 
bruke hurtigtester i disse tilfellene 
 
Konklusjon: Hurtigtestene, når de leses av korrekt, er gode. Fredrikstad kommune prøver ut 
hurtigtester på ett sykehjem for å se hvordan dette fungerer. 
 
Sak 206-20 Testing av utskrivningsklare pasienter på SØ før utreise til kommunal 
institusjon 
Bakgrunn: En sengepost fikk beskjed i går fra en kommune om at en utskrivningsklar pasient på vei ut 
måtte testes for covid-19 før kommunene ville ta imot pasienten på institusjonen selv om pasienten 
var symptom fri og uten mistanke om covid-19  
Drøfting i møtet: Dette er ikke iht. til prosedyre. Alle med mistanke om covid-19 blir testet på 
sykehuset. Det er pt. ikke behov for testing av asymptomatiske pasienter . 
Denne konkrete saken berodde nok på en misforståelse. Saker der man ønsker endring må diskuteres 
i Pandemirådet før noen ensidig igangsetter endringer som påvirker andre 
 

 
Sak 207- 20 Informasjon til kommunene når det er fare for forsinkede prøvesvar 
– oppfølging fra forrige møte 
Sykehuset Østfold bes varsle kommunene dersom svartid blir forlenget utover 24 timer (for eksempel 
pga. teknisk svikt, for mange prøver m.v).  
Senter for laboratoriemedisin og samhandlingsavdelingen har sett på alternative måter å kontakt 
(Ringe, SMS, e-post osv.) De anser at e-post er enklest, raskest og håndterbart.  
 
Konklusjon: SØ vil lage en distribusjonsliste i Adresseboka i Outlook, som inneholder alle e-
postadresser kommunene ønsker brukt og som vakthavende på lab enkelt kan bruke til å sende ut 
info til alle på en gang.  
Lab kan også sende melding om at «nå er alle prøver svart ut, så nå kommer ikke flere svar i kveld». 
Da kan kommuneoverlegene velge å avslutte dagen. 
Kommunene må sende alle aktuelle e-poster til Odd Petter 
 
 
Eventuelt – Vaksinering 
Vi skal etter hvert lage en plan for vaksinasjon. Det foreslås bl.a. å nedsette en egen gruppe til dette 
arbeidet. Følges opp i Pandemirådet 

 

 
Odd Petter  
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