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f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer / andre:  
Fra kommunene:     
Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess V Guro Steine Letting f 
Aremark, Halden  Kjersti Gjøsund V Lasse Henriksen V 
Indre Østfold, Marker, Skiptvet Jan Børre Johansen V   
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Rakkestad, Sarpsborg  Sapna Tarsem Iqbal V Kamaldeep Chudasama f 
Fastlege Benny Adelved V Jens Lind-Larsen f 
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SØ Jon Birger Haug V Gro Bøhler f 
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Sak 22-21 Status fra virksomhetene  
• Moss: Smittetallet 107/100’. Færre tester seg. Ukjent smittekilde 21 %. Har hatt 3 tilfeller av det 

muterte UK-viruset. Er Ring 2 kommune fra i morgen 
• Sarpsborg: 45 pos. uke 4. Nedadgående trend fortsetter. Smittetall 147/100’ – dvs. 3,4 % siste 14 

dager - 16 % har ukjent smittevei. 1 pos med UK-virus. 
• Fredrikstad: Stabilt lave smittetall siste 14 dager. 55 pos siste uke. Det testes mer nå – det er bra. 

Ingen påviste UK-positive.  
• Halden: 65 positive forrige uke. Stort sett alle tilhører samme utbrudd. 1 smittet med UK-virus. 

Tidlig og god karantenesetting og testing har gjort smittesporing lettere. Ingen med ukjente 
smittevei. 

• Indre Østfold: 10 positive uke 4. tester 150 per dag. 3 pos med UK-virus. Ikke mer videresmitte 
fra disse tre. Ring 2 kommune fra i morgen 

• Fastleger: I helgene, når fastlegene ikke kan følge opp positive pasienter, fungerer klinisk 
oppfølging fra kommunen med bl.a. utdeling av pulsoksymeter osv. meget bra.  
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• Sykehuset Østfold: 2 innlagte pasienter som har påvist Covid19.  

Nye retningslinjer for testing på SØ: Alle pasienter som innlegges som ø.hjelp, testes nå med PCR 
i akuttmottaket. Elektive og polikliniske pasienter testes ikke rutinemessig. 

 

Sak 23-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing 
Det ble gjort 8600 analyser forrige uke – 2,4 % positive – god kapasitet og god svartid 

Sak 24- 21 Status grenseovergangene 
Svinesund: Færre grensepasserere testes nå. Teststasjonen er en god ressurs for kommunen nå i 
forbindelse med utbruddet.  

Ørje: 1725 testet uke 4 – to positive 

 
Sak 25-21 Smittekarantenen kan forkortes ved testing, det innføres nå i Moss. 
Hvordan stiller sykehuset og kommunene seg til dette? Er det grunn til bekymring for sykehusets 
analysekapasitet? (Kristian) 

Bakgrunn: Se Regjeringen.no:  «Karantenereglene endres slik at personer i smittekarantene kan gå ut 
av karantene dersom de får en negativ test på dag syv. Endringen er basert på råd fra 
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og tilsvarer endringen som allerede har blitt gjort ved 
innreisekarantene. 
Testen kan tas tidligst syv døgn etter at man har vært i kontakt med en smittet. Testen må være PCR-
test. Hurtigtest kan ikke benyttes for å forkorte karantene. 
- Denne endringen er ifølge FHI likeverdig med å gjennomføre hele karantenen på ti dager. 
Muligheten for forkorting av karantene ved testing er ikke en rettighet for den enkelte og er avhengig 
av testkapasitet. Ved begrenset testkapasitet bør kommunene prioritere å håndtere utbrudd framfor 
test for å forkorte karantenetiden.» 
 
Svar: Analysekapasiteten på sykehuset er pt. bra. De fleste kommuner ser ut til å ha innført dette. 
 
 
Sak 26-21 Testing av pasienter som skrives ut fra SØ til sykehjem 
Det kom melding til sykehuset fra en kommune forrige uke vedrørende ønske om testing av disse 
pasientene iht. retningslinje fra FHI 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/  

Der står det blant annet: «Nye beboere 24-72 timer før innleggelse. Retesting etter 3-5 dager bør 
vurderes» 

Hvordan skal vi tolke dette? 
Konklusjon: Denne anbefalingen er ment for pasienter som kommer hjemmefra og legges inn på 
sykehjem. SØ tester nå alle som innlegges som øyeblikkelig hjelp med PCR i akuttmottaket. Elektive 
testes på indikasjon. Det anses at dette er tilstrekkelig testing før utreise fra SØ. 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-plan-for-sla-ned-den-nye-virusvarianten/id2830148/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%201/27/2021&utm_content=Koronasituasjonen
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/
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Sak 27-21 Asymptomatiske ansatte ved Sykehuset Østfold  
Disse henvender seg til vårt testsenter og sier de er pålagt å teste seg før de kan komme på jobb. Hva 
er Sykehusets rutine her? (innmeldt fra Moss) 

Svar: Rutinen er at disse ikke skal testes. Her må det ha vært misforståelse. 

 
Sak 28-21 Endring i ansvar for koronatransport (innmeldt av Pasientreiser) 

Pasientreiser ved SØ har etablert en transport for pasienter som er smittet eller mistenkt 
smittet.  Transporten gjennomføres i regi av Fredrikstad og Sarpsborg taxisentral basert på inngått 
avtale. Et stort omfang av transportene gjelder transport i forbindelse med testing av pasienter på 
kommunale teststasjoner. 

Ansvar transport i forbindelse med vaksinering er et kommunalt ansvar og transport til og fra testing 
dekkes normalt ikke av pasientreiseforskriften.   

Med dette som utgangspunkt så ønsker Sykehuset Østfold å endre organisering og omfang av 
Koronatransporten. I dette ligger at SØ ikke vil bære kostnaden for transport til testing og 
vaksinering. I utgangspunktet må da kommunen ta selv ta ansvar for å organisere denne transporten 
herunder bære kostnaden. Virkningstidspunktet settes til 1. mars. 2021. 

Imidlertid kan Sykehuset Østfold tilby seg å fortsatt organisere koronatransporten fra 1. mars, men 
kommunene må da dekke sin andel av kostnadene. 

Konklusjon: Pandemirådet mener denne saken hører hjemme i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU). 
Utvalget har møte 11.2.21. Saken oversender dit uten behandling.  

 

 

Eventuelt -  Vaksinering av avtalespesialister 
Vaksinering av avtalespesialister – hvem har ansvaret for dette? (Innmeldt fra Moss) 

Svar: Disse har avtale med HSØ og en del av spesialisthelsetjenesten. SØ avventer nærmere beskjed 
fra HSØ. Den informasjon SØ foreløpig har mottatt, oversendes Pandemirådet til orientering 
 

 

Neste møte: 9. februar kl. 13:30. 
 
Odd Petter  
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