
 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 9. februar 2021 kl. 13.30-14.30 
Sted SKYPE 

 
, 
 

f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer / andre:  
Fra kommunene:     
Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess f Lise Wangberg Storhaug V 
Aremark, Halden  Kjersti Gjøsund V Lasse Henriksen V 
Indre Østfold, Marker, Skiptvet Jan Børre Johansen V   
Moss, Råde, Våler, Vestby Kristian Krogshus V Sarah Frandsen Gran 
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Rakkestad, Sarpsborg  Sapna Tarsem Iqbal f Jens Espeland V 
Fastlege Benny Adelved V Jens Lind-Larsen f 
Fra sykehuset:     
SØ Helge Stene-Johansen V   
SØ Jon Birger Haug V Gro Bøhler V 
SØ Odd Petter Nilsen (ref.) V Martin Steinbakk V 
SØ Anne-Kathrine Palacios V   
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Sak 29-21 Status fra virksomhetene  
• Moss: Det er ganske rolig – lavt smittetall - 89/100’. Det testes færre. De fleste smittede er 

mellom 20-59 år. 
• Sarpsborg: 1436 tester - 2,3 % pos. 25 % ukjent smittevei. Smittetall 149/100’. Fortsatt ring 1 –

sone. Mest smitte i gruppa under 30 år. 
• Fredrikstad: Pågående utbrudd mutert virus. Det er særlig knyttet til en skole. Mener å ha 

rammet det inn nå. Mange barn smittet. Lite ukjente smitteveier. Forrige uke ble 1967 testet, 2,3 
% var pos.  

• Halden: 75 pos. forrige uke. 447/100’ siste 14 dager. Synkende antall smittede i forbindelse med 
utbrudd i ishall nå – begynner å få bedre kontroll på dette. 1,3 % med ukjent smittevei – meget 
bra.  
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• Indre Østfold: Rolig- 10 pos forrige uke. 
• Fastleger: Intet spes. 
• Sykehuset Østfold: 11 innlagte pasienter som har påvist Covid19. Det ser ut til at utbruddet på 

ortopedisk avdeling har spredd seg lite til andre deler av sykehuset og det ser ut til at vi har dette 
under kontroll. Det er inntaksstopp på ortopedisk avdeling. 

 

Sak 30-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse 
10 000 analyser sist uke – 2,1 % positive – det er god flyt og god kapasitet. 

 
Sak 31- 21 Status grenseovergangene 
Svinesund: Rolig. Fortsatt stengt grense. 4 positive siste uka. 

Ørje: Uke 5: Testet 906 personer – 3 positive 

 
Sak 32-21 Møter og kommunikasjon ved utbrudd / ekstraordinære hendelser 
Ved f. eks. smitteutbrudd på sykehuset ønskes det at Pandemirådet raskt innkalles til digitalt møte for 
en orientering og avklaring av spørsmål. Det gjelder også andre ekstraordinære hendelser som 
vedrører Pandemien. Hvis Odd Petter er tilgjengelig, innkaller han. Hvis ikke, blir man enige om hvem 
som innkaller. Adresser til Pandemirådet finnes i en tidligere innkalling. Vi tilstreber å informere om 
møtet på SMS også for at flest mulig skal bli klar over at de er kalt inn.  

Det er viktig å dele informasjon raskt. Enkel informasjon / oppdateringer kan også gis per e-post. 

Sak 33-21 PCR-test for å identifiserer ulike muterte virus ved Senter for 
laboratoriemedisin - status / oppstart 
Tilbudet, variantanalysen, er nå iverksatt. Nå i oppstarten av dette analysetilbudet er rutinen slik: Vi 
analyserer alle prøver først. Et selektert utvalg av positive prøver blir testes på nytt for å finne 
mutantene. Da finner vi disse, men får kun identifisert den britiske mutanten og får ikke skilt mellom 
den brasilianske og sørafrikanske mutanten – det må FHI gjøre for oss foreløpig. Når vi har fått mer 
forbruksutstyr, kapasitet og bedre rutiner, kan vi etter hvert kanskje screene alle positive prøvesvar i 
Østfold for mutanter 

Pandemirådet er svært fornøyd med at dette kom så raskt på plass. Honnør gis til Senter for 
laboratoriemedisin  

Sak 34-21 Kommunikasjon ved behov for re-testing 
(Innmeldt Moss) Der Senter for laboratoriemedisin av forskjellige årsaker har behov for at pasienten 
testes på nytt i kommunen, må det gis tydelig beskjed om dette og kommuneoverlegen /testsenteret 
må ringes. Det har vært tilfeller der beskjed om at pasienten må testes på nytt, kun er gitt via lab-
epikrise. Da er det ikke sikkert denne beskjeden blir fanget opp. 

Senter for laboratoriemedisin svarer: Slike tilfeller skal bli varslet kommunene på telefon. Rutinen for 
dette er nå tydeliggjort.  
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Sak 35-21 Hurtigtesting i kommunehelsetjenesten av barn til (kritisk viktig) 
helsepersonell for å unngå /redusere karantene? 
(Intensivavdeling SØ) 
Bakgrunn: Dette gjelder ved smitteutbrudd med mistenkt muterte virus. Medarbeidere med kritisk 
spesialkompetanse blir satt i husstandskarantene i påvente av avklaring av smitte ved skoler, 
barnehager etc.  

Spm: Er det mulig at barn til helsepersonell med kritisk kompetanse kan få tilbud om hurtigtesting i 
kommunehelsetjenesten? Det vil kunne redusere antall karantenedager og ville vært av stor 
betydning for oss for å sikre tilgang på personell. 

Drøfting/svar: Det er litt ulik praksis i kommunene for når barn testes i disse tilfellene. Flere 
kommuner har rutine for å teste med PCR ved inngangen til karantene og på dag 7, mens andre f.eks. 
Fredrikstad tester 3. dag med PCR for å øke sjansen for å fange opp positive (og de tester da samtidig 
foreldre hvis de har en kritisk viktig jobb). Hurtigtest på barn er ikke enkel å ta og hvis de har lite/ikke 
symptomer er det vanskelig å påvise virus og dermed er svaret lite å stole på. Hurtigtest er altså ikke 
å anbefale i disse tilfellene.  

 
Sak 36-21 Samtidig jobb i kommunale helseinstitusjoner og på sykehus  
(studenter i praksis/andre med helgejobb osv.) – hva skal tilrådes? 

Konklusjon: Det er ingen endring i retningslinjen fra tidligere. Hvis det ikke er helt spesielle 
forhold/situasjoner, så skal folk jobbe/utdanne seg slik det er avtalt. Det er generelt ingen 
restriksjoner på dobbeltarbeid, så lenge de får god opplæring i smitteverntiltak og tiltakene følges.  

 

Eventuelt  
• Ved utskrivelse av ortopediske pasienter fra Kalnes er det viktig at alle opplysninger til 

kommunene om karantenesetting o.l. (i tillegg til smitte-/teststatus) medfølger. F.eks. om er 
pasienten definert som nærkontakt og skal i karantene o.s.v.  
 

• Vaksinering av avtalespesialister (ATS): Vedrørende tidlige spørsmål i Pandemirådet om 
vaksinering av avtalespesialister. Siste beskjed fra HSØ til SØ er at: SØ får 1800 Astrazeneca-
vaksiner (1000 kommer førstkommende fredag, resten neste uke). SØ begynner å vaksinere 
sitt personale etter en prioritert liste. ATS, som er en del av spesialisthelsetjenesten, skal HSØ 
sørge for og er ikke en del av de 1800 vaksinene SØ er tildelt. Det er ikke endelig avklart 
hvordan vaksinering av ATS skal håndteres. 

 

Neste møte: 16. februar kl. 13:30. 
 
Odd Petter  
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