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Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19    
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Sted SKYPE 
 
, 
 

f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer / andre:  

Fra kommunene:     

Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess - Guro Steine Letting V 

Aremark, Halden  Kjersti Gjøsund V Lasse Henriksen V 

Indre Østfold, Marker, Skiptvet Jan Børre Johansen V   

Moss, Råde, Våler, Vestby Kristian Krogshus V Karianne Jenseg Bergman V 

Rakkestad, Sarpsborg  Sapna Tarsem Iqbal f Kamaldeep Chudasama V 

Fastlege Benny Adelved 
V Karoline Lund 

Jens Lind-Larsen 
f 
f 

Fra sykehuset:     

SØ Helge Stene-Johansen V   

SØ Jon Birger Haug V Gro Bøhler V 

SØ Jon-Espen Sjøstrøm (ref.) V Martin Steinbakk V 

SØ Anne-Kathrine Palacios V   
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Sak 199-20 Status fra virksomhetene  
 Moss: 54 tilfeller i uke 48 (økning fra uka før), ca. 1100 testet seg (økning). Behov for generelle 

kontaktreduserende tiltak, derfor innført forskrift. 

 Sarpsborg: 119 pos. 2300 prøver/uke. Mange smitteklynger, mange pos og mange i karantene. 
Stort press på kommunen, KO, smitteoppsporingsteam og ansatte. Sårbare beboere. Nye tiltak 
lagt frem i pressekonferanse i dag kl. 13:00. 

 Fredrikstad: 137 tilfeller siste uke (økning fra uka før), 5 tilfeller på Hvaler. Ca. 2000 tester siste 
uke. Mange klynger og smittekjeder. Behov for å innføre generelle kontaktreduserende tiltak. 

 Halden: Uke 47: 22 smittede. Uke 48: 28 smittede. 49 av 50 ble påvist i løpet av 8 dager (20-28. 
nov), noe som har ført til flere nye lokale anbefalinger i Halden, men disse er ikke forskriftsfestet. 
Fem av seks smittede 20. nov hadde ukjent smittevei. Alle positive prøver etter dette kan knyttes 
til en av disse. Antall gjennomførte tester ved Os testsenter har økt betydelig. Fra ca 500 per uke 
til ca 1500 i uke 48. Dette er nå på vei ned igjen. 

 Indre Østfold: I uke 48 hadde vil 29 nye smittede i Indre Østfold. Vi gjennomfører ca 200 tester 
per dag.  

 Fastlegene: Ikke noe nytt å melde. 

 Sykehuset Østfold: 14 innlagte. Gjennomsnitt 1 ansatt pr. dag som smittes/tester positivt. 
Vurderer øke til gul beredskap. Stort trykk på medisin. Kriseledelse har møter i ettermiddag og i 
morgen.  
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Sak 200-20 Testsentrene på grenseovergangene – status 

Svinesund: Nesten kun grensependlere. På Svinesund testes 1100-1200 ukentlig, hvorav 90% er 

grensependlere. Ingen positive i forrige uke.  

Ørje: 0 nye positive, og det ble testet 1181 personer i uke 48. 

 

Sak 201-20 Analysekapasitet og prioritering av prøver 

1. Status analysekapasitet  
o 11000 prøver pr. uke. 411 positive i uke 48. Det utgjør en positivrate på 3.8%. 3000 

prøver inn på lørdag morgen. Stort volum som utfordrer kapasitet. Likevel ajour mandag 
kveld (30. desember 2020).  

 Det er ønskelig med beskjed til kommunene når det er fare for forsinkede 
prøvesvar. Det utarbeides en liste for kontaktsteder/testsenter som kan 
benyttes.  

o Fredag tom søndag 154 positive prøver. Mandag er 65 positive meldt ut.  
o Ved ytterligere økning av testing så skal Ahus bistå i analysering. Anne har dialog med 

Ahus denne uken. Infrastruktur kartlegges. Ahus ønsker blant annet elektronisk 
rekvirering, mens det kun er 3 teststasjoner i Østfold som har de nødvendige 
installasjonene for dette p.t. (Teststasjonen Rygge flyplass, Teststasjon Ørje grense og 
Teststasjon Rakkestad). 

 Det foreslås at prøver tatt ved teststasjonene på grensene, samt prøvemateriale 
innhentet fra karantenehotellene, kan prioriteres for analysering ved Ahus. 
 

2. Hvordan fungerer ordningen med prioriterte prøver i blå plastposer? 
Stor forskjell i antall prioriterte prøver i blå poser. Noen er godt merket med prioritet, mens 

andre mangler angivelse av prioritet. Behov for bedre samordning av rutiner for prioritering. 

 Det etterlyses en prosedyre for prioritering av analyser. Guro lager et forslag. 
 

3. Testing og prioritering.  
o Retningslinjer for testing (FHI).  

 Det henstilles til at lokale ønsker/behov for testing, som ikke er en del av FHI sine 
retningslinjer, meldes inn til diskusjon i Pandemirådet. 

o Regelmessig testing av ansatte på sykehjem (NYTT fra 1/12/2020) 
 Ukentlig testing av ansatte i områder med høyt smittepress. 
 Ønskes at testing fordeles over ukedagene slik at ikke alle prøver tas samtidig av 

hensyn til kapasitet ved SØ lab.  
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Jon-Espen 


