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f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer / andre:  
Fra kommunene:     
Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess f Guro Steine Letting V 
Aremark, Halden  Kjersti Gjøsund V Lasse Henriksen f 
Indre Østfold, Marker, Skiptvet Jan Børre Johansen V   
Moss, Råde, Våler, Vestby Kristian Krogshus f Sarah Frandsen Gran 
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Rakkestad, Sarpsborg  Sapna Tarsem Iqbal V Kamaldeep Chudasama f 
Fastlege Benny Adelved V Jens Lind-Larsen V 
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SØ Helge Stene-Johansen V   
SØ Jon Birger Haug V Gro Bøhler f 
SØ Odd Petter Nilsen (ref.) V Martin Steinbakk V 
SØ Anne-Kathrine Palacios V   
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Sak 11-21 Status fra virksomhetene  
• Moss: Insidens siste 14 dager: 292 per 100 000 innbyggere = 5,5 % positive. Ukjent smittekilde = 

20 %. Utfordringer med smitte i institusjoner.  
• Sarpsborg: 74 pos forrige uke – det er en gledelig nedgang (319 / 100 000). Testet 1500 – 5 % pos 

Ukjent smittevei = 18 %. 
• Fredrikstad: Nedgang i antall smittede uke 2. Ca. 2000 tester, hvorav 5 % var positive -ukjent 

smittevei 10 %. Insidens: 280 per 100 000. Utbrudd på Glemmen.  
Hvaler har en økning i antall pos, men det er små tall 

• Halden: Stabilt – lett økning. 18 pos. forrige uke - fra 80 til 105 per 100 000. 30% med ukjent 
smittevei. Testet 750 forrige uke hvorav 2,2 % var positive 

• Indre Østfold: 23 pos uke 2 (nedgang) hvorav 3 med ukjent smittevei. Mye importsmitte. 
Testhyppighet som tidligere 

• Fastlegene: Intet 



 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
• Sykehuset Østfold: 11 innlagte pasienter som har påvist Covid19. 6 nyinnlagt sist uke. 

o Senter for laboratoriemedisin: Analyserte 9800 uke 2 – 3,1 % positive. Driften går bra. 
Litt sene svar noen dager pga. noen omkjøringer. 

 

Sak 12- 21 Status grenseovergangene 
Svinesund: Det bygges opp for fullt. Testet 450 om dagen (ca. 3000 per uke). 6000 krysser grensa 
daglig -  noen av dem er grensependlere. Halden vil få bistand til å håndtere denne stad større 
teststasjonen / organisasjonen. Grensependlere (samfunnskritisk personell) kan bruke gamle brua fra 
kl. 10 i dag – de må ha med seg dokumentene sine. Hvis ikke slipper de ikke over. 
Til orientering: Bjørkebekk teststasjon er nyetablert forrige uke – åpent kl. 08-15.30 hver dag.  

Ørje: Tester mer - 1600 uke 2 – 3 positive – forventer økning 

Sak 13-21 Test og attest for utenlandsreiser 
 (Jens Lind-Larsen) Vi ser en økende etterspørsel av tester for utenlandsreiser - de trenger test og 
attest forut for reise. Dette er det ikke lagt opp til på teststasjonene. Pas er asymptomatiske/ikke 
mistanke om covid. Dette er ikke nødvendig helsehjelp. Pasientene betaler for denne tjenesten. 
Skal vi henvise til de private aktørene? Er det kapasitet i SØ for å analysere disse? Hva er erfaringene 
fra øvrige kommuner og hvordan innretter vi dette  - skal kommunene i det hele tatt ta på oss dette? 
 
Konklusjon: Flere kommuner forsøker å etterkomme ønske om test/attest så lenge det er kapasitet. 
Den er begrenset og behovet for en slik tjeneste vil sikkert bli større etter hvert som det tillates mer 
reising. 
Det er mest behov for / krav om PCR-test, men bl.a. Danmark har kun krav om hurtigtest. Dette kan 
endre seg. 
SØ vil se om det er muligheten for å etablere en slik tjeneste for test / attest  for å bistå kommunene. 
Tilbakemelding gis i neste Pandemiråd. 

Sak 14-21 - 2. dose vaksinering for inneliggende pasienter på sykehuset  
(Jon Birger) Vedrørende vaksinering (type Pfizer og etterhvert Moderna) med dose nr. 2: Det gir oss 
utfordringer når et stort antall eldre innbyggere, spesielt de med underliggende sykdommer, skal ha 
2. dose mens de er innlagt i sykehuset. Hvordan skal vi sammen håndtere dette?  
Premisser: 

a. Kommunen er ansvarlig for å tilby vaksine til sine innbyggere 
b. SØ har ikke vaksinedoser til disse 
c. Vaksine kan ikke trekkes opp i enkeltdoser for å transporteres fra kommunene til 

inneliggende pasient (holdbarhet) 
d. Å bryte et «kommunalt» hetteglass på sykehuset for å vaksinere én eller et fåtall 

pasienter fra samme kommune, er vel heller ikke hensiktsmessig? 
 

Drøfting: Det er rom for å vente noen dager med å gi den andre dosen. Den skal ikke gis før 3 uker 
etter 1. dose, men det ser ut til at man kan strekke dose nr. to litt ut i tid utover 3 uker. Vi innhenter 
mer kunnskap om dette. De fleste pasienter på sykehuset har såpass kort liggetid at de kan vente 
med 2. dose til etter de er utskrevet. Der det ikke er mulig å utsette og pasienten må vaksineres på 
sykehuset, vil det være mest hensiktsmessig at et ferdigblandet glass med den siste dosen i, 
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transporteres av kommunen til sykehuset, slik at sykehuset kan foreta vaksinasjonen. 
Vi prøver ut denne løsning og lager en enkel prosedyre for en trygg logistikk / vaksinering. Kommunen 
som har gitt vaksine nr. 1 og som, ved innkalling til dose 2, vet/oppdager at pasienten er innlagt på 
sykehuset, må kontakte sykehuset for nærmere avklaring. Sykehuset kan kontakte 
kommuneoverlegen i aktuell kommune ved spørsmål.  

Sak 15-21 Vedrørende ansatte i karantene: Skal/skal de ikke vaksineres dersom de 
er symptomfrie på oppsatt vaksinetidspunkt?  
(Jon Birger) Vi mener det er så viktig å få vaksinert aktuelle ansatte, at den svært lille sjansen for at 
de utvikler LVI og korona etter at vaksinasjon er foretatt, ikke har betydning her. Det står i 
vaksinasjonsveilederen at det ikke er anbefalt å vaksinere under karantene. Det er altså kun en 
anbefaling. 

Diskusjon/konklusjon: Det står i FHI retningslinjer at en hvis man er i karantene kan man gjøre 
absolutt nødvendig ærend på apotek o.l. «Nødvendig» vaksine faller inn under dette. Hvis 
arbeidsgiver vurderer at det er viktig å få vaksinert den ansatte, at det er lite smittefare, personen er 
symptomfri og at vaksinasjonen kan foregå på en trygg måte, så kan vaksinasjonen gjennomføres til 
oppsatt tidspunkt. 

 

Sak 16-21 Rutiner ved SØ for registrering og rapportering til kommunene av 
koronarelaterte dødsfall 
Rutinene var vedlagt innkallingen til orientering 

 

Eventuelt  
1. Det er behov for en kommuneoverlege som skal erstatte Karianne i arbeidsgruppa som skal se på 

behandlingsgrenser, hvem som skal behandles hvor og hvordan, hvem som skal henvises til 
sykehus, hvordan vi får raskt kontakt med hverandre osv. 
Send e-post med forslag til kommuneoverlege til odd.petter.nilsen@so-hf.no  

 

Neste møte: 26. januar kl. 13:30. 
 
Odd Petter  
 

mailto:odd.petter.nilsen@so-hf.no
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