
 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 9. mars 2021 kl. 13.30-14.30 
Sted SKYPE 
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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 f 
Indre Østfold, Marker, Skiptvet Jan Børre Johansen V Barbro Kvaal f 
Moss, Råde, Våler, Vestby Kristian Krogshus V Sarah Frandsen Gran f 
Rakkestad, Sarpsborg  Sapna Tarsem Iqbal V Jens Espeland f 
Fastlege Benny Adelved V Jens Lind-Larsen f 
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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 49-21 Status fra virksomhetene  
• Moss: Høye smittetall nå - 367/100’ siste 14 dager (411/100’ siste uke). Pos. andel > 9 %. Flere 

stengte skoler. Mange barn og unge smittet. 21 nye pos. i går – 10 av dem var barn. Vaksinering 
går bra. 

• Sarpsborg: Økende smittetall = 200/100’. Smitte hovedsakelig i husstand og private samlinger.  
Av de testede er 4,4 % pos. Tester mye. Rolig i Rakkestad. 

• Fredrikstad: Litt roligere nå. Stabilt på 80-90 positive prøver de siste ukene. Ikke så mange med 
ukjent smittevei (8 %). Smittetall = 200/100’. Ikke så mye smitte i skoler som de omkringliggende 
kommunene har. Mest husstandssmitte. 

• Halden: Økning i uke 9. Smittetall = 137/100’. Holder på å ramme inn utbrudd på ungdomsklubb.. 
Ungdomsskolene og mange unge er berørt. Ukjent smittevei 16 % sist uke.  

• Indre Østfold: 7 pos uke 9. Smittetall = 46/100’ – relativt fredelig. Noen i karantene på skoler nå. 
Skiptvet 3 pos., Marker 2 pos. sist uke. 

• Fastleger: Mye psykiatriproblematikk på legekontorene pga. covid-19. Lite unge mennesker – 
mest eldre. 
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• Sykehuset Østfold: 13 innlagte pasienter som har påvist Covid19. 9 nye forrige uke. Ikke noen 

utbruddssituasjoner 
 

Sak 50-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse 
10560 testet – 334 pos. = 3,2 %  - svartid ca. 1 døgn i gjennomsnitt 
Mye testing i helgen 

 
Sak 51- 21 Status grenseovergangene 
Svinesund: 1477 testet – 5 positive 

Ørje: 1271 testet - 2 positive 

 
Sak 52 -21 Varsling fra Senter for laboratoriemedisin til kommunene v. forsinkede 
svar 
Det er viktig at kommunene varsles hvis det blir forsinkede prøvesvar (f.eks. når analysekapasitet 
overskrides slik som i helgen). 

Drøfting: 3500 prøver inn i helgen. Det er mer enn det lab er bemannet for. Beklageligvis ble noen 
prøver feilsortert internt og det bidro til at en del svar ble ekstra forsinket. Her er det ryddet i interne 
rutiner slik at det ikke skal skje igjen. 
Kommunene skal bli varslet hvis det blir forsinkelser på prøvesvarene 
 
Hvis det er mulig å forutsi at det blir mye testing i helger vil Senter for laboratoriemedisin gjerne ha 
beskjed så tidlig som mulig, slik at de kan sette på mer ressurser. Det er forståelig at dette kan være 
vanskelig å forutsi.   
Økt testaktivitet: Endrede testregimer / retningslinjer medfører en markant testøkning – kanskje opp 
mot dobbelt så mange tester - på nærkontaktene. 
Det er høye smittetall i bl. a. skoleklasser nå. Det medfører mange nærkontakter og det vil bli mye 
testing framover. 
Senter for laboratoriemedisin utsetter /nedprioriterer litt andre analyser (luftveispanel), (dvs. at disse 
ikke analyseres daglig nå) og flytter på ressurser internt for å møte stor pågang.  
Hvis SØ’s kapasitet overskrides (>12000 over 2 uker) og svartiden dermed blir lang, må Ahus overta 
en del covid-19 –analyser. De må de varsles 1 uke på forhånd om dette. Foreløpig er det ikke aktuell, 
men vi må passe på at vi kan analysere raskt og gi svar som avtalt. 
 
Sak 53-21 Testing av ansatte i avklaringskarantene. 
(Innmeldt fra SØ)  
Bakgrunn: Vanlig praksis er at husstandsmedlemmer i avklaringskarantene kommer ut av karantenen 
når nærkontakten tester negativt. En kommune har i sine retningslinjer at helsepersonell som er i 
avklaringskarantene i tillegg må teste seg ut av denne (dvs. tidligst 3 døgn etter eksponering, når den 
er kjent). Det skaper usikkerhet. Det kan også gi store konsekvenser for kritisk viktig helsepersonell 
ved SØ (i avklaringskarantene) som kanskje ikke kan gå på jobb på flere dager selv om nærkontakten 
tester negativt 
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Drøfting: 
Retningslinjene er gjennomgått og det skal være tilstrekkelig at nærkontakter tester negativt for å 
oppheve avklaringskarantene, også for helsepersonell..  

I mange aktuelle tilfeller nå har barnehagebarn/skolebarn vært nærkontakter og det er viktig for SØ 
at disse testes raskt slik at foreldrene kan komme raskt på jobb igjen. 
Sykehuset kan ringe testsenteret i aktuell kommune – eventuelt vakthavende kommuneoverlege for å 
be om rask testing av slike nærkontakter. 

Et problem med rask testing og påfølgende hurtig transport i lab sist helg, var at sjåføren som skulle 
levere prøven på Kalnes ikke hadde noe avtale / prosedyre på å gå gjennom skallsikringen på Kalnes 
og få levert prøven på lab i 4. et. Sykehuset vil nå lage en rutine der sjåførene kan levere prøver i 
resepsjonen / eventuelt skallsikringen. 

Fredrikstad vil ta for øvrig ta kontakt med FHI for å avklare flere spørsmål rundt dette med 
avklaringskarantene. 

 
Sak 54- 21 Smittevernutstyr til avtalespesialister 
En kommune har fått en henvendelse fra en avtalespesialist som jobber i kommune vedr. tilgang 
smittevernutstyr. Vedkommende har tatt kontakt med Helse Sør-øst, og igjen fått beskjed om å ta 
kontakt med Sykehuset Østfold. Sykehuset skal ikke ha hatt mulighet til å bistå med åndedrettsvern.  
 
Slikt smittevernutstyr blir stadig viktigere i forbindelse med den økende smittetrenden i mange av 
regionens kommuner. 
Hvordan skal avtalespesialister forholde seg til dette? Kan de få tilstrekkelig beskyttelsesutstyr fra 
sykehuset? Hvordan skal de forholde seg om sykehuset ikke kan bistå med dette?  

Svar: Avtalespesialistene skal bestille slikt utstyr der de vanligvis bestiller dette (grossist e.l.). Hvis 
nødvendig utstyr av en eller annen grunn ikke kan skaffes på ordinært vis (fordi markedet er tomt 
osv.) skal de lokale sykehusene kunne levere dette utstyret til avtalespesialistene. 
I slike tilfeller  kan avtalespesialister sende e-post til SØ ved Glenn.Fredriksen@so-hf.no  
Tilgjengelighet på smittevernutstyr er pt. god. 
 
Eventuelt - Ønske om testing pga. reise. 
Det kommer noen henvendelser til testsentrene fra enkelte personer som skal ut og reise og som 
trenger en negativ test før utreise. Hvordan skal slik testing foregå? 

Konklusjon: Dette er ikke en kommunal oppgave. Slik testing er ikke helsehjelp og derfor ikke 
omfattet av kommunens (eller sykehusets) ansvar for testing/analyse iht. forskrift.  

Enkelte kommuner ber dem som ønsker / har behov for slik test om å henvende seg til private 
helseaktører. Antigen-hurtigtest er god nok test for å reise inn i enkelte land. I de tilfellene kan testen 
utføres i kommunens testsenter 

 
Neste møte: 16. mars kl. 13:30.  
Odd Petter  
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