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Sak 17-21 Status fra virksomhetene  
• Moss: Færre lar seg teste, men det er lavere smittetall nå – andel pos er 3,2 %. (211 per 

100 000). Indikatorene i kommunen skulle tilsi risikonivå 3, men pga. Follo-utbrudd er Moss på 
risikonivå 5.  

• Sarpsborg: Nedgang i antall positive - 39 pos forrige uke (198/100 000) - Andel positive er 4 %, 10 
% med ukjent smittevei (ned fra 18 %)  
Ingen nye indekser fra Rakkestad 

• Fredrikstad: Nedgang i antall positive - 43 pos. siste uke (160/100 000). Lavere testaktivitet – den 
bør opp 

• Halden: Ingen nedgang i antall pos. 20 pos. forrige uke – 25 % ukjent smittevei siste 14 dager. 
121/100 000 pos. siste 14 dager. Testaktivitet som før. 

• Indre Østfold: Rolig situasjon – 9 pos forrige uke. Tester som før. 
Det er ikke mistenkte mutantutbrudd i noen av kommunene 
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• Fastlegene: Intet 
• Sykehuset Østfold: 10 innlagte pasienter som har påvist Covid19. 
 

Sak 18-21 Status Senter for laboratoriemedisin  
Testkapasitet er ok. 7699 analyser sist uke. 2,26 % var positive. Svartid er ca. 1 døgn i gj.snitt. 
Viktig at tidspunkt for «Prøve tatt» er korrekt og viser når prøven er tatt og ikke når den er  bestilt. 
Hvis dette er feil vil svartiden bli feilaktig for lang.  

Sak 19-21 Status grenseovergangene 
Svinesund: Fått god hjelp fra Forsvaret og Heimevernet, men det ønskes også flere ressurser til 
ledelse. 
Alle testes. Det er god testkapasitet og det skal heller ikke være kø der.  
 
Grensependlene kan også teste seg på Svinesund nå. Det rapporteres at Strømstad har en del smitte. 
Hvis det ønskes sekvensering tar Halden kontakt med Senter for laboratoriemedisin  

Ørje: I uke 3 var det 0 positive tester. Det passerte 3438 kjøretøy og det ble gjennomført 1971 tester 
(grensependlere testes 1 gang/uke). Det er noe kødannelse søndag, mandag og torsdag, men ellers 
klarer man stort sett å holde unna.  

 

Sak 20-21 Informasjon og avklaring ifm. Nordre Follo-utbruddet 
I forbindelse med Nordre Follo utbruddet, har kommuner og sykehuset igangsatt en del tiltak siste 
dager. Det er behov for informasjon og avklaringer 

Nytt testregime ved SØ  

a. Ansatte fra Nordre Follo skal ikke komme på jobb – eventuelt individuell vurdering hvis 
det er kritisk personell 

b. Pasienter fra Nordre Follo skal ikke møte til time– bortsett fra ø. hjelp, kreft fødsler e.l. 
c. Alle innlagte fra nivå 5 kommuner: Behandles som om de var mistenkt positive. Må ta 

antigen hurtigtest ved/før innleggelse. 
d. Ansatte som jobber med pasienter skal bruke munnbind  
e. Elektive pasienter til kreftbehandling og dialyse (og noen kirurgiske pasienter) skal ha 

antigentest – innkalles én time før og sykehuset tester pasientene selv (opprettet et 
testsenter i plenumssalen) 

 

Sak 21-21 Endringer for grensependlere? 
Strengere krav fra 23/1-2021. Hvilken betydning har det for grensependlere? 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-regler-for-testing-og-innreisekarantene-for-a-
stoppe-mutert-virus/id2829765/ 
 

Konklusjon: Dagens unntak fra innreisekarantene for pendlere som jevnlig ankommer Norge fra 
Sverige og Finland, og som testes hver syvende dag, endres slik at unntaket ikke kan brukes for 
personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt utenfor Sverige og Finland 10 døgn 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-regler-for-testing-og-innreisekarantene-for-a-stoppe-mutert-virus/id2829765/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-regler-for-testing-og-innreisekarantene-for-a-stoppe-mutert-virus/id2829765/
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før ankomst. 
 
 

Sak 22-21 Informasjon om antigen hurtigtest og falske positive svar 
(Martin) Det er kommet spørsmål om vaksinen kan gi falskt positivt resultat i antigen hurtigtest. 
Svaret er Nei. Antigentesten inneholder (spesifikke) antistoff rettet mot virusantigener (f. eks. 
nukleocapsid-protein) og vil ikke påvise eventuelle antistoff som følge av vaksinen. 
Derimot vil antistoff-undersøkelser kunne påvirkes av vaksinen. 

 

Eventuelt  
1. 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 kommuneoverlege til odd.petter.nilsen@so-hf.no  
 

2. Senter for laboratoriemedisin får en del prøver fra kommuner utenfor Østfold/Vestby. Da er det 
behov for å få tak i telefonnummer til kommuneoverleger i disse kommunene for å melde 
positive svar. Det er ikke ukomplisert. Hvordan får vi enklest tak i disse numrene? 
 
Svar: Kommuneoverlegene har tilgang til «Sykdomspulsen» (FHI) – i tillegg har Halden laget seg 
et egen oversikt. Ring kommuneoverlegen der (eller i andre kommuner) hvis dere står fast. I 
tillegg bør sykehuset også få tilgang til «Sykdomspulsen» – det foreslås at sykehuset ber 
Statsforvalteren om å sørge for tilgang til «Kontaktliste smittevernansvarlige» som finnes i 
Sykdomspulsen (krever innlogging). Statsforvalteren nås lettest på 
sfovberedskap@statsforvalteren.no  
 

 

Neste møte: 2. februar kl. 13:30. 
 
Odd Petter  
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