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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 
Fra sykehuset:     
SØ Helge Stene-Johansen V   
SØ Jon Birger Haug V Gro Bøhler V 
SØ Odd Petter Nilsen (ref.) V Martin Steinbakk V 
SØ Anne-Kathrine Palacios V   
Invitert Nezar Raouf  V Petur Jonsson V 
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Sak 49-21 Status fra virksomhetene  
• Moss: Smittetall 390/100’ – 17,5 % ukjent smittekilde. Testet mer enn 5 % av befolkningen 

(>2500) sist uke. 
• Sarpsborg: Økende smittetrend - 450/100’. En del smitteklynger på skoler. 15 % ukjent smittevei. 

Mye testing (3100). Pos. rate 4,7% 
• Fredrikstad: Smittetall 194/100’. Stabilt. Tester mange (2647). 3,4 % var positive. Ukjent 

smittevei 8 % 
• Halden: Smittetall 268/100’. Doblet testingen siste uke (2220). Pos. ikke økt tilsvarende 1,6 %. 10 

% ukjent smittevei 
• Indre Østfold: Økende trend. 40 pos uke 10. Smittetall 100/100’. Stor sett nærkontakter. Få med 

ukjent smittevei. Skiptvet 5 pos. uke 10 (kjent smittevei på alle) 
• Fastleger: Vi ser en litt uheldig trend. Flere pasienter kommet til fastlegekontoret for andre 

plager, men unnlater å rapportere eller underrapport covid-19 symptomer for å slippe 
testing/karantene. Mange er lei av restriksjoner og vil unngå karantene. Det er bekymringsfullt.  

• Sykehuset Østfold: 18 innlagte pasienter som har påvist Covid19 
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Sak 50-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse 
16300 prøver ble analysert forrige uke! Ny rekord. 3 % av disse var positive. Alt har gått bra selv om 
det ble litt forsinkelser på noen prøver. Det er trolig at det blir like mye testing denne uken også. Det 
skal lab kunne håndtere. 

Sak 51-21 Status kapasitet på sykehus 
Mange sykehus i HSØ er presset på intensivplasser. Det er pt. ikke så stort press på 
intensivavdelingen her i SØ.  
Det forventes økt smitte i tiden som kommer 

Sak 52- 21 Status grenseovergangene 
Svinesund: Ganske stabilt.  Det ble testet 1910 personer– 5 % av testene var positive 

Ørje: Testet ca. 1300 personer – ingen positive 

Sak 53 -21 Håndtering av pasienter med potensielt alvorlige bivirkninger av 
AztraZeneca vaksinen 
Informasjonen om alvorlige bivirkninger av AztraZeneca vaksinen har medført stor pasientpågang 
med betydelig belastning av både primær- og spesialisthelsetjenesten. Det er usikkerhet om når de 
vaksinerte skal oppsøke hhv. fastlege, legevakt eller sykehus. SØ får nå en del henvisninger om 
pasienter med symptomer. 
FHI har den 14.03.21 foreslått når lege skal kontaktes i forbindelse med AstraZeneca vaksinasjon. SØ 
stiller seg bak forslagene.  

På bakgrunn av dette hadde Akuttavdelingen ved SØ laget utkast til informasjonsbrev til 
kommunehelsetjenesten. Utkastet fulgte med innkallingen til møtet.  Nezar Raouf, avdelingssjef og 
Petur Jonsson, seksjonsoverlege ved akuttmedisinsk avdeling informerte. 

En revidert utgave av dette dokumentet med tydelig, punktvis informasjon om hvor og hvordan disse 
pasientene skal håndteres, sendes raskt ut til alle fastleger, legevakter og kommuneoverlegene   

 
Sak 54-21 Oppgradering av SØ’s laboratorie-system – info sak 
Torsdag 18. mars oppgraderes LVMS kl. 21.00. Prøver som blir mottatt etter kl. 20.00 den 18.mars vil 
ikke bli registrert før dagen etter, altså 19. mars. Det vil bli noe forsinkelser på disse prøvene (noen få 
timer). 

Eventuelt: 
1. SØ informerer om at det planlegges et forskningsprosjekt i forbindelse med bivirkninger 

etter AztraZeneca vaksinen. 
2. Ansatte på SØ og ventekarantene: Enkelte av sykehusets personell i avklaringskarantene har 

fått beskjed fra sin kommune om at de ikke kommer ut av karantenen ved neg. test på 
nærkontakt dag tre. Det er ikke i overensstemmelse med FHI retningslinjer. Hvis slik beskjed 
blir gitt til den karantenesatte, kan SØ ringe aktuell kommuneoverlege (med navn/nummer. 
på den karantenesatte) slik at det avklares raskt om det er misforståelser eller spesielle 
forhold.  Det er utfordrende å holde de store smitteoppsporingsteamene oppdatert på de 
stadige endringer (selv om det legges mye energi i dette informasjonsarbeidet), så nøl ikke 
med å ta kontakt i slike og lignende saker.  
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• Se FHI https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-

smittede/forsterket-tisk2/ 
3. Melding om dødsfall på covid-19 pasienter som er overført fra SØ til andre sykehus og som 

dør der. Kommuneoverleger har plikt til å melde om slike dødsfall til FHI, men det finnes ikke 
noen overordnet prosedyre på at f.eks. RH og OUS melder dette til aktuell kommuneoverlege 
(eller at SØ får beskjed om dette). RH og OUS bør sende slik melding til FHI og 
hjemkommunen. Helge kontakter OUS/RH og etterlyser rutine for slik melding. 
Det hadde også vært ønskelig om SØ informerte kommuneoverlegen når covid-19 pasienter 
overflyttes fra SØ til et annet sykehus. 

4. Deling av covid-19-informasjon mellom SØ og kommunene (status – antall – utbrudd – 
smittesporing -ukjent/kjent smittevei – behov for samarbeid i enkelttilfeller osv.) 
Kommunene har Teams-møte fredager for en kort oppdatering før helgen. Det oppleves som 
veldig nyttig. Kommunene øsker å invitere SØ til å bli med på disse møtene. Odd Petter 
sender kontaktinfo til Fredrikstad på aktuelle deltakere i avdeling for smittevern 
(hygienesykepleier som har vakt fredag kveld + lørdag/søndag). 

 
Neste møte: 22. mars kl. 13:30. 
 
Odd Petter  
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