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Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 22. desember 2020 kl. 13.30-14.30 

Sted SKYPE 
 
, 
 

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

Fra kommunene:     

Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess - Sofie Lund Danielsen V 

Aremark, Halden  Kjersti Gjøsund V Lasse Henriksen f 

Indre Østfold, Marker, Skiptvet Jan Børre Johansen V   

Moss, Råde, Våler, Vestby Kristian Krogshus f Karianne Jenseg Bergman 
Anne Lene Kristiansen 

V 
V 

Rakkestad, Sarpsborg  Sapna Tarsem Iqbal f Kamaldeep Chudasama f 

Fastlege Benny Adelved f   

Fra sykehuset:     

SØ Helge Stene-Johansen V   

SØ Jon Birger Haug V Gro Bøhler f 

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

SØ Anne-Kathrine Palacios V   
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Sak 213-20 Status fra virksomhetene  
 Moss: Nedgang i antall positive. 45 siste uke. Ett smitteutbrudd i omsorgsbolig. Ett smitteutbrudd 

på en barneskole. 

 Sarpsborg: (v/Sofie Lund Danielsen). Økende antall smittede. Fortsetter inn i denne uken. 
Kommunen holder pressekonferanse kl. 13:00. 

 Fredrikstad: Antall smittede noe opp. 146 smittede siste uke. Antall i ukjent smittevei er 
nedadgående. Positive tendenser mtp smittevern i befolkningen. 

 Halden: Økende antall positive. 18 smittede siste uke. 16% kommer fra ukjent smittevei.  

 Indre Østfold: Stabil smittesituasjon. 24 positive i uke 51. Ørje – 3 positive på grensen siste uke.   

 Fastlegene: - 

 Sykehuset Østfold: 16 innlagte med bekreftet positive for Covid19. 4 mistenkte. 3 på intensiv. 
Noe nedgang i smittede ansatte. 

 

Sak 214-20 Testsentrene på grenseovergangene – status 

Svinesund: Samlokalisering av test-stasjoner skjer i ettermiddag og i morgen. Har begynt med 

antigen hurtigtester. Håper å raskt øke volumet av hurtigtester, blant annet på grensependlerne. Det 
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er flere utfordringer knyttet til testkapasiteten. Testsenteret etablerer seg i nye lokaler, hurtigtester 

krever en helt annen logistikk som er mer tidkrevende, i tillegg til fortløpende nye krav fra 

myndighetene vedrørende grensepasseringer: 

- Det er fra 21.12.20 kl. 12:00 innført registreringsplikt på alle grensepasseringer. 
Kommunelege har vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet vedrørende 
denne plikten overfor grensependlerne. Det er et dokument som skal fylles, men som ikke 
dekker hensynet til grensependlerne. Helsedirektoratet sier at skjemaet også gjelder for 
grensependlerne men innser at det ikke er hensiktsmessig at dette skjemaet fylles ut hver 
dag.  
Fordi dette p.t. er uavklart fra begge hold så har man midlertidig avklart med politiets 
operasjonssentral at alle helsearbeidere og annet samfunnskritisk personell slippes inn i 
landet. Alt mannskap på vakt i Politiet skal være varslet om dette, slik at trøbbel 
forhåpentligvis unngås ved grensepassering. 
 
Link til aktuelt skjema: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/493acaa2bb94492db3887a62c9f84e98/avkrysni
ngsskjema_innreise_22-12_2.pdf 
 

Ørje: Startet med antigen hurtigtester denne uken. Litt forsinket i forhold til opprinnelig plan. 

 

Sak 215-20 Analysekapasitet og prioritering av prøver 

Status siste uke: 11777 prøver inn til analysering. 412 positive påvist i uke 51. Dette gir en positivrate 

på 3,5%. 

- Høyt press på laboratoriet. Forventer at bruk av antigen hurtigtester vil kunne avlaste 
laboratoriet, men andelen hurtigtester er fremdeles for lavt til at det virker avlastende. 

o Hurtigtester anbefales for grensependlerne/dagpendlere. 
o Hurtigtester anbefales benyttet der det er mulig på testsentrene/kommunene. 

- Det klargjøres for å bruke storvolumslaboratoriet ved Akershus Universitetssykehus (Ahus). 
Rekvireringsløsninger er satt opp. Ahus trenger et par dagers varsel før prøver sendes til 
analysering hos dem. 

- Teststasjonene/kommunene må unngå dobbelt testing (både hurtigtest og PCR samtidig).  
o FHI sitt flytskjema er godt utgangspunkt, men det er behov for kompletterende 

informasjon/rutiner til alle teststasjoner med oppfordringer, veiledning og tips.  
 

Sak 216- 20 Koronavaksinering - status 

Fredrikstad: Starter i romjula med sykehjemsvaksinering. Planlegger for vaksinering av øvrig 

befolkning som står for tur etter det.  

Sarpsborg: Starter i romjula. 

Moss: Starter i januar.  

Halden: Starter i januar. 

Indre: Starter i januar. 

Sykehuset Østfold: Kartlegger sykehusets rolle i vaksineringsprogrammet for befolkning (pasienter, 

ansatte, risikogrupperinger osv). 

https://www.regjeringen.no/contentassets/493acaa2bb94492db3887a62c9f84e98/avkrysningsskjema_innreise_22-12_2.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/493acaa2bb94492db3887a62c9f84e98/avkrysningsskjema_innreise_22-12_2.pdf
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Eventuelt  
1. Kontaktliste for enkelthendelser relatert til svarrapportering (viser til referat av 15.12.20). 
For kommuner som ikke har meldt inn ønskede e-postadresser for adressering av slik informasjon så 

har vi lagt inn e-post til kommunelege/-r og til leder ved teststasjonene.  

Alle kommuner er representert i kontaktlisten.  

For endringer og tilføyelser så bes dette sendt til odd.petter.nilsen@so-hf.no eller jon-

espen.sjostrom@so-hf.no. 

2. Kun som info sak til pandemiråd. 
Våre covid-19-svar har følgende kode (PCR-analyse): NPU59107, kortnavn: SARBVP, 

Beskrivelsen: Us-SARS-relatert koronavirus (inkl. SARS-CoV-2) RNA 

Antigen hurtigtestene skal ha en annen NPU kode. 

 

3. Åpningstider teststasjonene julen: 
Indre Østfold: stengt 1. juledag. Åpent julaften. Ellers ingen endringer i åpningstider. 

Fredrikstad: stengt for testing julaften og nyttårsaften. 

Halden: tester alle dager, men redusert drift på høytidsdager. 

Sarpsborg: ingen informasjon fra møtet. 

Moss: Stengt for testing 1. juledag og 1. nyttårsdag. Redusert åpningstider øvrige høytidsdager. 

 

Sykehuset bruker vakttelefonen til kommunelegene for informasjon vedrørende svar som skal ringes 

ut i løpet av julen. 

 

Neste møte: 29. desember kl. 13:30. 

 

Jon-Espen 
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