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Sak 01-21 Status fra virksomhetene  
• Moss: 160 positive siden jul. Stigende smittetrend. 7 % av de testede er positive. Viderefører de 

fleste tiltak. God kapasitet til testing. Litt presset på kapasitet til smittesporing. Første vaksine 
satt i dag. 

• Sarpsborg: Vedvarende høyt smittetrykk. 92 pos uke 53. Lav testaktivitet. 7-8 % av de testede er 
positive. 14-18 % av disse med ukjent smittevei. Flere utbrudd i våre helseinstanser 
(bofelleskap/sykehjem). Det har medført driftsutfordringer. 

• Fredrikstad: Stabilt i juleukene. 149 smittede (inkl. Hvaler) uke 53. Antall med ukjent smittevei 13 
%. Flere som er smittet av venner/bekjente gjennom jula. Det har vært færre henvendelser og 
gjennomførte tester, men det tar seg opp nå. Forholdsvis god oversikt vedrørende smittesporing 
og kapasitet.  

• Halden: Stabilt i jula. Færre testede. Mer spredt smitte og det bekymrer. 17 pos. uke 53. Ukjent 
smitte=20 % 

• Indre Østfold: 11 pos. uke 53. Relativt rolig. 
• Fastlegene: En del spørsmål om vaksinering. Merker at hjemmetjenesten er under press. 
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• Sykehuset Østfold: 20 Innlagte pasienter som har påvist Covid19. 

o Senter for laboratoriemedisin:  
 Svartidene har blitt kortere etter at grensestasjonene gikk over til å bruke 

antigen-hurtigtester – det er flott! 
 Det har gått greit vedrørende analysering i jule- og nyttårshelgen. Det har vært 

en svært høy andel positive tester (5,3 %).  
 
Sak 02- 21 Status grenseovergangene 
Svinesund: Lange køer ved teststasjonene. Grensependlere skal egentlig kjøre rett forbi, men blir 
sittende fast i testkøen og kommer ikke forbi slik de skal. De bidrar til enda lengre køer over ny 
Svinesundbro.  Kjersti sjekker om grensependlerne kan bruke gammel bro.  
Det brukes kun hurtigtester på grensestasjonen. 

Oppfølging av sak 214/20 i møtet den 22.12: Ny status vedr. registreringsplikt vedrørende pendlere 
på grensen?  
Det er nå bekreftet at grensependlere kun registreres ved første gangs passering. Lurt å ha disse 
registreringspapirene i bilen for å vise fram hvis man blir stoppet 

Ørje: 1100 tester – 6 positive uke 53. Holder så vidt unna køen. 

 

 Sak 03-21 Koronavaksinering – status 
Fredrikstad: Det har gått fint med sykehjemsvaksinering. God plan. Ingenting gikk til spille.  
Sarpsborg: Vaksinerte 332 pasienter i romjula – alt gikk veldig bra! Lite bivirkninger utover lett rødme 
ved innstikkstedet. 
Moss: Første vaksine satt i dag 
Halden: Får vaksiner i dag - den første settes i morgen 
Indre: Ikke rapportert 

Sykehuset Østfold: Vil benytte bedriftshelsetjenesten i vaksinearbeidet. De har bl.a. gode 
registrerings- og kommunikasjonsverktøy. SØ vil i første omgang få 816 persondoser. Starter 
vaksinering neste uke. Prioritering covid-enheter, prehospital, akuttmottak + andre kritisk viktige 
personer for covid-driften. 

Sak 04-21 Oversikt over innlagte covid-19-pasienter på SØ  
Av personvernhensyn kan ikke SØ sende en detaljert oversikt over innlagte covid-19 pasienter  til 
kommunene. Hva mener kommunene er minimumsinformasjon om innlagte pasienter for at dette 
skal være nyttige opplysninger?  

Svar: Kommunene trenger kun å vite antall nyinnlagte pasienter sist uke - per kommune. 

Sak 05-21 Veiledning og informasjon til personell ved teststasjonene  
Oppfølging av sak 215/20 – siste kulepunkt: Informasjon/rutinebeskrivelse for teststasjoner 
(oppfordringer, veiledninger og tips) (Sofie/Kjersti) 

Bakgrunnen var bl.a. at teststasjonene/kommunene må unngå dobbelt testing (både hurtigtest og 
PCR samtidig) og ønske om tydelige retningslinjer om når hhv. hurtigtest /PCR-test skal brukes. 
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Konklusjon: FHI’s flytskjema vedrørende dette kan brukes. Det var, før jul, behov for kompletterende 
informasjon/rutiner til alle teststasjoner med oppfordringer, veiledning og tips. Nå har dette gått seg 
bedre til og det er kanskje ikke behov for lokale prosedyrer. Må vurderes fortløpende. 
 

Sak 06-21 Krav fra sykehjem om å teste pasienter for covid-19 før overflytting fra 
SØ 
Det har kommet noen slike spredte henvendelser til SØ der sykehjemmet ikke vil ta imot pasienter 
som ikke er testet. Det gjelder selv om det ikke er symptomer eller mistanke om covid-19. Er et slikt 
krav noe som kommunene stiller seg bak, og hva er i så fall rasjonalet? 

Svar: Det er lite smitte i sykehuset. Det er ikke grunnlag for å kreve slik rutinemessig testing ved 
utskrivning /overføring til sykehjem nå. 
Slike enkeltkrav må være godt begrunnet og hvis de ikke er det, så ta kontakt med 
kommuneoverlegen 

 

Eventuelt  
 
Neste møte: 12. januar kl. 13:30. 
 
Odd Petter  
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