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Efni fundarins: COVID-19

1. Fundargerð síðasta fundar 6. maí 2020
Hún var samþykkt.

2. Staðan á COVID-19 á Íslandi 13.07.2020
Sóttvarnalæ knir gerði grein fyrir þeim aðgerðum sem nú eru í gangi gegn COVID-19 faraldrinum  í stórum 
dráttum.

• Rúmlega 46 þús. farþegar hafa komið til landsins frá 15. júní.
• Sýni tekin frá rúmlega 27 þús. einstaklingum. Nánast allir hafa valið að fara í sýnatöku frekar en 

sóttkví. Allir sem greinast jákvæ ðir á landamærum eru kallaðir inn í mótefnamælingu.
• 12 með virk smit, engin alvarleg veikindi. Heimalöndin eru:

o Ísland 4, Danmörk 2, USA 2, Lúx 1, Albanía 1, Svíþjóð 1, Pólland 1 
o 64 með gömul smit frá 15. júní.

• Flestir farþegar eru að koma frá Danmörku og Þýskalandi.
o Danmörk 19%, Þýskaland 18%, Ísland 15%, Noregur 6%

• Faraldsfræði. Hvar við stöndum miðað við önnur lönd. Erum með langflest próf á undan Dönum. 
Sjá faraldsfræ ði á vef ECDC. Birtir gömul smit fyrir Ísland sem skekkir ástandið.

3. Landamæri
• Forskráning fyrir komuna til landsins, ekki þörf á að forskrá börn f. 2005 og síðar.
• Ferðamenn frá öruggum löndum (Grænlandi og Færeyjum) þurfa ekki að fara í sóttkví eða 

sýnatöku á landamærum.
• Frá 13. júlí: Tvæ r sýnatökur hjá Íslendingum og þeim sem búsettir eru á Íslandi, sú fyrri á 

landamærum við komu, seinni á heilsugæslu 4 -6  dögum síðar, heim kom usm itgát á milli. Ef 
neikvætt síðara sýni þá má aflétta heimkomusmitgát. Sýkla- og veirufræðideildin mun alfarið 
taka við rannsókn skimunarsýna af ÍE. ÍE mun aðstoða og vera til vara ef greiningartæ ki bilar á 
LSH.

• Afkastageta nú er um 2 þús. sýni á dag.
• Einstaklingar sem fara í skimun á landamærum geta sent fyrirspurn á testc19@ landlaeknir.is ef 

svar um niðurstöðu hefur ekki borist innan 24 klst.
• Ef óskað er staðfestingar á að viðkom andi hafi fengið COVID-19 eða um neikvætt PCR-sýni, er 

beiðni send á m ottaka@ landlaeknir.is. Stefnt að því að setja í Heilsuveru eftir sumarfrí.
• Frá 16. jú lí verða Danmörk, Noregur, Finnland og Þýskaland tekin af lista yfir skilgreind 

áhæ ttusvæ ði. Þeir einstaklingar sem dvalið hafa í öruggum löndum sam fleytt í 14 daga þurfa 
hvorki að fara í sýnatöku né sóttkví.

• Áhyggjur eru af stýringu ferðam anna til landsins. Erfitt að fá upplýsingar.

https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/
https://heimkoma.covid.is/
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item42089/Lei%C3%B0beiningum%20um%20heimkomusmitg%C3%A1t%2013.07.2020.pdf
mailto:testc19@landlaeknir.is
mailto:mottaka@landlaeknir.is
https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item39194/Skilgreind-ahaettusvaedi---Defined-high-risk-areas


• Erlend vottorð um COVID-19 neikvæð PCR eða m ótefnam ælingar ekki tekin gild. Yrði mjög erfitt 
að meta prófin. Hægt að fram vísa íslenskum vottorðum um staðfestar sýkingar.

• Færeyingar sjá um sýnatökur um borð í Norrænu.
• Heilbrigðisstarfsfólk í sóttkví C eftir ferðalög til útlanda. VAA benti á að erlendir ferðamenn sem 

koma frá öruggum löndum gætu komað inná Landspítala og hafa ekki farið í skimun.
• Að opna landamærin hefur reynst erfiðara í fram kvæm d heldur en að fást við faraldurinn. Braut 

sem enginn veit hvernig á að fara, engar leiðbeiningar. Allar þjóðir að gera þetta m ismunandi og 
með m ismunandi skoðanir. LSH læknar með mismunandi skoðanir. Efnahagslegir hagsmunir nú 
sem voru ekki fyrir hendi í vetur. Erfitt þegar ÍE ákvað að hætta með stuttum fyrirvara. Erfitt fyrir 
LSH að taka yfir á sama tíma og húsnæði er ekki klárt.

• Rætt um það að hafa þarf eftirlit með þeim fáu einstaklingum sem afþakka sýnatöku við komuna 
til landsins, velja að fara í 14 daga sóttkví.

• Þurfum að einbeita okkur að Íslendingum, það eru aðallega þeir sem hafa komið með smitin inn í 
landið.

• Staðan á LSH viðkvæm , lágmarksmönnun. Yrði erfið staða ef einstaklingur með COVID-19 þyrfti 
innlögn og öndunarvél.

• MK sagði frá tveim ur einstaklingum, erlendum en búsett hér á landi, sem komu til landsins 
nýlega og völdu sóttkví en koma í HH viku síðar með einkenni um smit og fóru í sýnatöku.

• Fundarmenn lýstu stuðningi við þær aðgerðir sem eru í gangi til að hefta smitdreifingu með 
farþegum  sem koma til Íslands.

• Gagnrýni góð ef staðreyndir eru réttar.
• Covid göngudeildin hefur staðið sig vel.
• Ekki gera ráð fyrir bóluefni gegn COVID-19 á næstunni.
• Maskar. Ekki mælt með fyrir almenning. Skv. Evrópureglum notaðir í flugi.
• VAA lýsti áhyggjum af skorti á afkvíun sjúklinga og lélegum sýkingavörnum á biðstofu 

neyðarmóttöku LSH. Svl hefur fengið ábendingu utan úr bæ um sam bærilegt í biðstofu 
læknastofu í Rvk. Því var vísað til eftirlitssviðs EL varðandi aðbúnað á heilbrigðisstofnunum .

4 . Framundan
• Halda áfram að greina, rekja, einangra og setja í sóttkví.
• Halda áfram að taka sýni og fylgjast með breytingum á faraldri.
• Mikilvægt að hvetja almenning til beita hreinlæti, halda nándarm örk og forðast mannmergð.
• Áfram vernd viðkvæ m ra hópa.
• Tillögur um breytingar á tilslökunum  á samkomubanni eftir 4. ágúst.
• Halda áfram að taka sýni á landamærum.
• Lærdómur: Heilbrigðiskerfið var ekki undirbúið. Sýkla- og veirufræ ðideildin, sem er kjarni í því að 

fást við svona faraldur, þarf klárlega að efla. ÍE komu sterk inn með skim anir og rannsóknir. Við 
þurfum þekkingarsetur til að taka á svona stórum og flóknum faröldrum.

5. Mótefnamælingar
• Sero-prevalence rannsókn ÍE hefur sýnt að svo virðist sem 1 -2 %  af þjóðfélaginu hafi sýkst.
• Búið að safna sýnum úr um 36 þús. einstaklingum.
• Einstaklingar geta aðeins nálgast sínar niðurstöður og vottorð með rafrænum skilríkjum í 

Heilsuveru að svo stöddu. Verður sett í Sögukerfið seinna.
• Ekki er tekið gjald fyrir þá sem þurfa sýnatöku og falla undir ábendingar fyrir sýnatökur.

Næsti fundur verður auglýstur síðar.

https://traveler.lsh.is/focal/gaedahandbaekur/gnhskurda.nsf/5e27f2e5a88c898e00256500003c98c2/cb991e408b0219290025852e005d5703?OpenDocument
https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Heilbrigdisraduneytid/ymsar-skrar/AUGL%C3%9DSING%20um%20fagleg%20fyrirm%C3%A6li%20landl%C3%A6knis%20um%20%C3%A1bendingar%20fyrir%20gjaldfrj%C3%A1lsri%20greiningu%20%C3%A1%20SARS-CoV-2%20veirunni%20sem%20veldur%20COVID-19%20s.pdf

