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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 F Karianne Jenseg Bergman V 
Rakkestad, Sarpsborg  Sapna Tarsem Iqbal f 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  Mona Stidahl V   
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Sak 208-20 Status fra virksomhetene  
• Moss: Noe færre smittede de siste dagene. Andel villsmittede har også falt (fra 19 til 8 %) 
• Sarpsborg: 102 positive sist uke. Andel ukjent smittevei 14 %. Omtrent som før. Testet 1470 

personer. Tatt i bruk hurtigtester ved utbrudd. Fungerer bra! 
Rakkestad har 2 i isolasjon – og en håndfull i karantene. 

• Fredrikstad: Stabil høy smittesituasjon. Det kan bero på at flere venter for lenge før de tester 
seg. 140-160 positive per uke siste 6 uker. 122 sist uke – 20 med ukjent smittevei. Flest blir 
smittet på jobb, færre på skole eller i sosiale situasjoner. 

• Halden: 11 pos. forrige uke. 18 % m. ukjent smittevei. 700 
• Indre Østfold: 21 pos. – kontroll på smittevei. Tester 200 per dag i snitt. Lite utbrudd i Trøgstad 

og på Edwin Ridd. 6 innlagt på Coronaavdelingen. Ingen veldig syke. 
• Fastlegene: Ikke noe nytt å melde. 
• Sykehuset Østfold: 10 innlagte pasienter i dag – tre er på intensiv. Fremdeles gul beredskap.  
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Sak 209-20 Testsentrene på grenseovergangene – status 
Svinesund: ca. 1160 testet forrige uke – stabilt tall – hovedsak grensependlere. Ikke startet med 
antigen hurtigtest ennå. Nye brakker er klare neste uke. Det gir langt bedre arbeidsforhold 
Ørje: Testet 1150 forrige uke – 2 positive 
 
Sak 210-20 Analysekapasitet og prioritering av prøver 
1. Rekvireringsløsning mot Ahus (Innmeldt fra lab): Myndighetene måler svartid fra prøve tas til 

svar foreligger. Svartiden bør ikke være over 1,5 døgn. Er svartiden lenger skal man iverksette 
tiltak. Senter for laboratoriemedisin på SØ ligger opp mot maks antall av det de kan analysere per 
døgn og hvis det kommer utbrudd e.l. vil de raskt kunne komme over 1,5 døgn i svartid.  Derfor 
må det etableres en back-up-løsning med analyser på Ahus. 
Løsning: SØ v/IKT-avdelingen gjør klart web-portalen for rekvirering til Ahus på alle teststasjoner. 
De tar kontakt med teststasjonene. Da er dette klart for ibruktakelse den dagen det er behov for 
det. Det kreves lite opplæring og er en god løsning. 
 
Vedrørende svartid: Det er også et problem at transporttiden er lang fra prøvetakingstidspunktet 
til prøven ankommer SØ. Vi må se på om det lokalt finnes muligheter for raskere transport inn til 
SØ. 
 

2. Hvordan fungerer prioriteringsløsningene (blå poser)?  
Dette fungerer nå utmerket! 

 
Sak 211-20 Bruk av antigen hurtigtest 

Ørje grensestasjon innfører dette denne uka. Svinesund gjør det samme fra neste uke. 
Antigen hurtigtester er blitt brukt i Sarpsborg på Nortura og ved et annet utbrudd. Dette har fungert 
veldig bra og man kommer raskt i gang med smittesporing.  

I Halden har man brukt det på f.eks. skole, der man vil ha rask testing. Der barna har hatt symptomer, 
har man tatt hurtigtest før de går fra skolen (da tas ikke PCR i tillegg fordi de da settes i karantene) 
og tar test nr. 2 på dag 7 som PCR-prøve. 

Da hurtigtesten kom, var det anbefalt å ta PCR i tillegg for å verifisere resultatet. Føringen fra FHI nå 
er at har man symptomer eller er klart smitteeksponert, tar en hurtigtest og den er positiv, så er 
personen smittet. Er testen negativ så gjentar man hurtigtesten. Har man ikke symptomer eller kjent 
eksponering og testen er negativ, så er ikke personen smittet (og da skal man ikke gjenta), men er 
testen positiv, så må man sjekke med PCR.  

Mer bruk av antigen hurtigtester vil redusere antall analyser som sendes Senter for 
laboratoriemedisin og bidra til at svartiden forblir slik vi ønsker.  
 
Det er behov for gode prosedyrer i kommunene for bruk av hurtigtest. Ingen har dette helt på plass 
ennå. Når prosedyrer lages, så deles den med andre kommuner.  
 
Sak 212- 20 Koronavaksinering 
Kommunene skal levere plan for vaksinasjon 18.12.  
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Det er mange detaljer som skal på plass. Mange føringer kommer fra sentrale myndigheter. Vi må 
avklare ansvar, kommunikasjon og rollefordeling mellom kommuner (inkl. fastleger) og sykehus. 
Denne samhandlingen må koordineres. Neste uke har kommunene kommet lenger i planlegging og 
har sannsynligvis fått på plass en eller flere vaksinasjonsansvarlig. Disse kan kanskje delta i neste ukes 
Pandemiråd, som i hovedsak bør vies vaksinasjon. 

 
Eventuelt  
1. Informasjon til kommunene når det er fare for forsinkede prøvesvar – send inn e-postadresser 
-oppfølging fra forrige møte hvor vi konkluderte med at SØ vil lage en distribusjonsliste 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. 

Det er kun Fredrikstad, Hvaler, Moss og Halden som har meldt inn e-postadresser – de andre 
kommunene melder inn dette raskt til odd.petter.nilsen@so-hf.no   

2. Pandemiråd de neste 2 ukene innkalles av Jon-Espen. 
 

Odd Petter  
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