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Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 12. januar 2021 kl. 13.30-14.30 
Sted SKYPE 

 
, 
 

f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer / andre:  
Fra kommunene:     
Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess V Sofie Lund Danielsen f 
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 f 
SØ Odd Petter Nilsen (ref.) V Martin Steinbakk V 
SØ Anne-Kathrine Palacios V   
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Sak 07-21 Status fra virksomhetene  
• Moss: 75 nye positive i uke 1. Tester mange.  
• Sarpsborg: 108 positive siste uka. Stabilt. Testet 1995. 6 % pos. Ukjent smitte = 10 % - dette er en 

gledelig nedgang 
• Fredrikstad: De siste dagene mellom 10-15 positive. Det er en fin reduksjon og gode nyheter 

Dobbelt så mange som tester seg nå sammenlignet med juleukene. 6 % er pos. 
• Halden: 16 pos siste uke. Testet 971 i Halden (Os) Samlokalisering Os og Svinesund fra i kveld.  
• Indre Østfold: 31 positive uke 1. Mange fra utlandet. Lite villsmitte. 2,6 % av prøvene er positive 
• Fastlegene: Det er behov for litt ryddigere retningslinjer når det gjelder samarbeidet mellom 

fastleger som skal ta en medisinsk vurdering og gi ev klarsignal for vaksinering og kommunen 
som skal vaksinere. 

• Sykehuset Østfold: 14 innlagte pasienter som har påvist Covid19. 
o Senter for laboratoriemedisin: 11100 tester forrige uke. Det fungerer greit bl.a. takket 

være hurtigtestene. 3,7 % positive totalt 
 Rutinekontroller av ansatte (en gang i uka) i kommunene bør legges tidlig i uka 

slik at de ikke kommer til lab til helga da bemanningen er lavest. Da slipper de å 
konkurrere med kliniske prøver om prioritet. 
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 Noen koronasentere har ringt lab for å få vite om prøvene er negative. Det har 

ikke bioingeniørene tid til og er ikke iht. det vi er enige om. 
 
Sak 08- 21 Status grenseovergangene 
Svinesund: Testet fremdeles mange selv om grensependlerne nå skal testes i oppholdskommunene. 
Mange positive, særlig polske arbeidere. Disse skal til alle kommuner i Norge, men i hovedsak til 
kommuner i Viken. De lange køene på 2-3 timer er i ferd med å forsvinne. Dette var også knyttet til 
mange polske arbeidere som kommer tilbake fra juleferie. Den strømmen avtar nå. 

Utfordringer med kø kan tas med Kjersti som kontakter grensestasjonen videre. Ansvarlig for 
grensestasjonen kan også inviteres inn i Pandemirådet for spørsmål og avklaringer, hvis ønskelig 

Ørje: 2100 testet (1800 av disse er hurtigtester). Kun 6 positive 

 

Sak 09-21 Koronavaksinering – status 
Dette går greit og etter planen i alle kommuner. De har på langt nær det antallet vaksiner som kunne 
satt, så de venter på flere vaksiner 
Det trekkes opp 6-7 doser per hetteglass 
 
Sykehuset Østfold: Starter vaksinering i morgen. Fått totalt 816 vaksiner. Skulle gjerne hatt flere 
vaksiner 

Sak 10-21 Prioritering av prøver 
Hvor mye tidligere kan man forvente å få svar på prioriterte prøver i forhold til prøvene med normal 
prioritet?  
I Fredrikstad har vi opplevd at svar på disse prøvene ikke kommer tidligere enn andre prøvesvar. 
Hvor er det ønskelig at kommunene skal rette eventuelle avviksmeldinger knyttet til dette?  

Svar: Prioriterte prøver levert lab før kl. 11 får svar samme dag. Prioriterte prøver levert innen kl. 19 
settes opp til de to første kjøring neste dag og svar er klare kl. 13-14. 

Pga. av internkontroll osv. kan det hende at enkelte prøver må kjøres om igjen og det kan medføre 
forsinkelse også på prioriterte prøver. Det skjer ikke hyppig. 

Gjennomsnittlig svartid nå er 1,25 døgn fra prøve er tatt i kommunen til svaret foreligger.  

Hvis det oppleves avvik fra ordningen, send e-post til: 
Martin Steinbakk xamast@so-hf.no  eller Anne-Kathrine Palacios Anne-Kathrine.Palacios@so-hf.no 
obs ikke pasientopplysninger i mailen – det tas på telefon  

 

Eventuelt  
1. Det har vært et tilfelle der en beboer på sykehjem med covid fikk akutt forverring og ble flyttet til 

SØ hvor pasienten døde. Det er normalt ikke heldig for hverken sykehus eller sykehjemspasienter 
med slike innleggelser hvis det ikke er i helt spesielle tilfeller. Viktig å kommunisere  godt i slike 
situasjoner slik at retningslinjer for behandlingsgrenser og prioriteringer kan følges. 
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2. Sykehuset hadde en tilfelle forrige uke der en covid-19 pasient døde og der kommunelegen i 

aktuell kommune ikke fikk beskjed om dette fra avdeling iht. avtale. Rutine for slik melding blir 
innskjerpet internt 
 

3. Det er behov for en kommuneoverlege som skal erstatte Karianne i arbeidsgruppa som skal se på 
behandlingsgrenser, hvem som skal behandles hvor og hvordan, hvem som skal henvises til 
sykehus, hvordan vi får raskt kontakt med hverandre osv. 
Send e-post med forslag til kommuneoverlegene  til odd.petter.nilsen@so-hf.no  

 

Neste møte: 19. januar kl. 13:30. 
 
Odd Petter  
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