
 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19    
Tid Tirsdag 21. juli 2020 kl. 13.30-14.30 

Sted SKYPE 
 
, 
 

f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer:  

Fra kommunene:     

Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess f Guro Steine Letting v 

Aremark, Halden  Kjersti Gjøsund v Lasse Henriksen f 

Indre Østfold, Marker, Skiptvet Jan Børre Johansen f   

Moss, Råde, Våler, Vestby Kristian Krogshus v   

Rakkestad, Sarpsborg  Karianne Jenseg f (Hilde Skyvulstad) 
Øivind Werner Johansen 

 
v 

Fastlege Benny Adelved f Karoline Lund f 

Fra sykehuset:     

SØ Helge Stene-Johansen f   

SØ Jon Birger Haug f Gro Bøhler v 

SØ Odd Petter Nilsen f Jon-Espen Sjøstrøm v 

Invitert  Anne-Kathrine Palacios f Jens Lind-Larsen f 

Invitert 21/7/20 Line Dahlberg f Martin Steinbakk v 
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Sak 104-20 Status fra virksomhetene  
 Fredrikstad: 385 personer er testet. 

 Halden: Økt pågang i testing. 30 – 35 personer testes daglig. Ingen positive p.t. 

 Moss: For Moss kommune så er status 105 smittede personer. 3 nye i løpet av siste uke. Det er 
større pågang for testing. Øvrige kommuner i Mosseregionen foreligger det ingen status p.t. 

 Sarpsborg: Totalt 89 personer testet positiv frem til nå. En økning av positive tester i forrige uke 
sees i sammenheng med 2 familier. Denne situasjonen er under kontroll. Ingen pasienter testet 
positive i institusjon. 

 Indre Østfold: - 

 Fastlegene: - 
Sykehuset Østfold: Ingen positive covid-19-pasienter innlagt. Noen få mistenkte på lunge (som 
vanlig).  
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o Senter for laboratoriemedisin: 7 positive tester forrige uke (knyttet til tilfellene i 

Sarpsborg kommune). 4 nye positive på mandag – denne uken. Lett økning i positive 
tester sammenliknet med tidligere. Det tas ca. 350 prøver hver dag (1850 – 2000 tester 
pr. uke).  

 

 
Sak 105-20 Ansatte som har vært i «grønne soner» siste ti dager, bør vurderes for 
testing (iflg. FHI).  

Sak innmeldt fra Halden/Kjersti. 

Nye anbefalinger fra FHI hvor det står at man bør teste ansatte som har vært i «grønne land» utenfor 

Norden siste 10 dager. Spørsmål som reises er hvordan dette skal gjennomføres og hvilke planer man 

har i regionene/kommunene for å håndtere dette, samt hvilket ansvar skal ansatte selv pålegges når 

man velger å reise til «grønne land». 

Konklusjon i rådet: 

- Ansatte som har vært i grønne land utenfor Norden siste 10 dager skal testes. Pandemirådet 
vurderer å anbefale at grønne områder i Sverige inkluderes i denne ordningen. 

- Ansatte skal bruke munnbind frem til test-svar foreligger (evt. unngå pasientnært arbeid i 
påvente av test-svar dersom det er mulig). 

- Ansatte skal meddele/informere nærmeste leder om evt. opphold i «grønne land» siste 10 
dager. 

- Ansatte må gjøres kjent med dette (ikke bare via arbeidsstedets nettsider). 
 

Kl. 14:00 publiserte de 4 regionale helseforetakene i Norge nye reiseråd for sykehusansatte. Disse er 

tilgjengelige her: https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/smittevern/koronavirus/informasjon-til-

medarbeidere-studenter-og-ledere#reisevirksomhet 

Merk: I reiserådene for sykehusansatte så er «utenfor Norden» tatt ut, og skiller seg således fra FHI 

sin ordlyd. Det betyr at reiserådene for sykehusansatte ikke gjør forskjell på grønne områder/land i 

og utenfor Norden.  

 

Sak 106-20 Pasientreiser og transport av pasienter med covid-19 infeksjon eller 
"nærkontakt status".  

Sak innmeldt fra Fredrikstad/Guro. 

Stor pågang på legevakten (denne helgen) gir bekymringer i forhold til transportkapasitet. Det har 

vært episoder med potensielt smittede i kommunen som venter på transport.   

Det vises til informasjonen fra seksjon for pasientreiser datert og sendt ut 3/7.  

 

Innspill/erfaringer fra legevaktsregionene: øvrige legevaktsregioner i Østfold (Halden, Sarpsborg, 

Moss) har ikke fått signaler om at transportkapasiteten har vært for lav. 

https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/smittevern/koronavirus/informasjon-til-medarbeidere-studenter-og-ledere#reisevirksomhet
https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/smittevern/koronavirus/informasjon-til-medarbeidere-studenter-og-ledere#reisevirksomhet
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Line Dahlberg (seksjon for pasientreiser/SØ) og Liv Marit Sundstøl (direktør prosess i SØ) er kjent 

med at saken er på agendaen i Pandemirådet i dag. 

 

Informasjon fra Line Dahlberg (seksjon pasientreiser): Det er en merkbar økning i bestillinger av 

transport av pasienter med covid-19 eller «nærkontakt»-status. De har foreløpig ikke fått signaler om 

at etterspørsel er større enn kapasiteten.  

 

Konklusjon i rådet:  

- Saken følges opp videre i rådet. Ingen umiddelbare tiltak iverksettes. 
 

Eventuelt – videre møteaktivitet 
Det settes opp en Skype-møteserie på tirsdager i ukene 30 - 33. Møtestart blir 13.30. Hvis det ikke 

meldes inn saker før kl. 12 tirsdager – avlyses møtet.  

Saker meldes til Jon-Espen (Samhandling SØ) på mobil 469 57 693, eller e-post: Jon-

Espen.Sjostrom@so-hf.no.   

 

 

 

Jon-Espen (ref.) 
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