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Efni fundarins: COVID-19

Boðað var til fundarins að beiðni Vilhjálms Ara Arasonar til að ræða framvindu faraldursins og 
aðgerðir gegn Covid-19

Sóttvarnalæknir gerði grein fyrir þeim aðgerðum sem nú eru í gangi gegn Covid-19 faraldrinum í stórum 
dráttum. Farið var yfir helstu atriði úr kynningu sóttvarnalæknis í ráðinu frá 13.2.2020 á fyrirhuguðum 
aðgerðum gegn faraldrinum. Aðgerðir sóttvarnalæknis hafa verið í samræmi við þær áætlanir sem þar 
voru kynntar. Þróun faraldursins rædd, viðbrögð og helstu niðurstöður úr rannsóknum veiru- 
fræðideildarinnar og Decode.

Vilhjálmur minnti á mikilvægi sóttvarnaráðs sem samráðsvettvang og ráðgjafa. Hann gerði einnig grein 
fyrir áhyggjum sínum af aðstöðu, viðbúnaði og samráði við smærri heilsugæslustöðvar á landsbyggðinni. 
Sóttvarnalæknir rifjaði upp uppbyggingu og hlutverk umdæmis- og svæðislækna sóttvarna og vikuleg 
samskipti sín við þá. Við frekari yfirferð á áhyggjum Vilhjálms, kom í ljós það væri í raun á ábyrgð umdæmis- 
og svæðislækna sóttvarna að tryggja samráð innan heilbrigðissvæðanna, varðandi útærslu aðgerða, 
skipulagningu og búnað.

Sóttvarnalæknir tók að sé að ítreka við umdæmis- og svæðislækna að tryggja góð samskipti og 
upplýsingaflæði innan sinna svæða. Farið var yfir stöðuna á veirufræðideild LSH - bæði tækjavanda sem 
hefur plagað deildina í PCR vinnslu, en einnig var rætt um viðvarandi vandamál við að tryggja stöðugt 
aðflæði hvarfefna til að ekki verði truflanir á vinnslu sýna á veirufræðideild. Rætt um aðkomu Decode að 
klínískum greiningarprófum. Þá voru væntanlegt antigen próf rædd stuttlega-ekki komin vænleg próf á 
markað ennþá.

Ákveðið var að halda næsta fund fljótlega eftir páska.

Allir fundarmenn lýstu yfir stuðningi við aðgerðir sóttvarnalæknis sem nú eru í gangi.


