
 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 16. februar 2021 kl. 13.30-14.30 

Sted SKYPE 
 
, 
 

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 V 

Indre Østfold, Marker, Skiptvet Jan Børre Johansen V Barbro Kvaal f 

Moss, Råde, Våler, Vestby Kristian Krogshus V Sarah Frandsen Gran f 

Rakkestad, Sarpsborg  Sapna Tarsem Iqbal V Jens Espeland f 

Fastlege Benny Adelved V Jens Lind-Larsen f 

Fra sykehuset:     

SØ Helge Stene-Johansen f   

SØ Jon Birger Haug V Gro Bøhler V 

SØ Odd Petter Nilsen (ref.) V Martin Steinbakk V 

SØ Anne-Kathrine Palacios f   
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Sak 37-21 Status fra virksomhetene  
 Moss: Smittetall 125/100’ – noe økende. Utbrudd i hj.tjeneste, skole og en arbeidsplass. 

 Sarpsborg: Stabilt. 54 pos. = 3,2 % av de testede. 9 % med ukjent smittevei 
Rakkestad: veldig rolig.  2 i isolasjon – en med bekreftet mutert virus. Vi går nå ut av Ring 2 fra 
18.2.  

 Fredrikstad: 93 pos sist uke. Kun 1 med ukjent smittevei. 2660 ble testet. 

 Halden: 42 pos siste uke. Noen nyoppståtte klynger – har kontroll på disse. Vi går torsdag ut av 
de strenge ekstratiltakene kommunen har hatt. 

 Indre Østfold: 5 pos i uke 6. Det er 4. uke med rolig situasjon. Tester 150-200 per dag 

 Fastleger: Høy aktivitet for å identifisere pasienter som skal prioritering for vaksineres 

 Sykehuset Østfold: 5 innlagte pasienter som har påvist Covid19.  
Ortopediutbruddet regner vi som overstått. Alle ansatte der er testet.  
Vaksinerer nå 1800 ansatte med AstraZeneca 
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Sak 38-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse 

Ca. 10 000 prøver testet forrige uke – 2,4 % var positive 

Test for virusvarianter: 150-160 positive prøver ble variant-testet – 80 % var UK-variant. Forsøker, fra 
og med fredag, å teste samtlige positive prøver med variantanalyse. Meld gjerne fra om prøver det er 
spesielt viktig å variant-teste (f.eks. ukjent smittevei) eller gjøre en helgenomsekvensering. Da kan 
lab analysere disse raskt og/eller sende FHI. 

 

Sak 39- 21 Status grenseovergangene 

Svinesund: Godt bemannet. Mindre å gjøre. Planlegger for eventuelt gradvis gjenåpning utover 

våren. Stort fall i antall pos.: 65 positive i januar – 8 positive i februar – 2 pos. sist uke 

Ørje: 1027 tester – 3 positive 

 

Sak 40 -21 Testing av nærkontakter  

(Fredrikstad) Vedrørende mutantvirus og kjent eksponeringstidspunkt: 
a. Arbeidsfordeling sykehus/kommuner (dag 0-3+7). Hvem gjør hva?  
b. Når er det fornuftig å teste dag 0? Når bør man vente til dag 2-3? (Dersom man er 

smitteeksponert på dag 0, vil man ikke rekke å teste positivt) 
 

Konklusjon: Det er enighet om at testing dag 0 er nyttig i utbruddssituasjon for å få oversikt. Ved 
kjent tidspunkt for smitteeksponering praktiseres testing dag 2-3. Fredrikstad har laget et flytskjema 
til hjelp for smittesporere, for å sikre likere vurdering av karantene for nærkontakter. Flytskjemaet 
deles. Guro melder behov for avklaring av testing av nærkontakter til FHI. 

 

 

Sak 41-21 Testing av pasienter som skrives ut fra SØ 

Oppfølging av Sak 26-21 (2.feb) - Testing av pasienter som skrives ut fra SØ til sykehjem 
(Rakkestad) 
Konklusjon 2.2.21: «Denne anbefalingen er ment for pasienter som kommer hjemmefra og legges inn 
på sykehjem. SØ tester nå alle som innlegges som øyeblikkelig hjelp med PCR i akuttmottaket. 
Elektive testes på indikasjon. Det anses at dette er tilstrekkelig testing før utreise fra SØ» 
Rakkestad ønsker en ny vurdering av denne konklusjonen .  
 
Pandemirådets vurdering: Pandemirådet mener det generelt ikke er nødvendig med slik testing ved 
utreise, bortsett fra i utbruddssituasjoner. 
 

 

Sak 42-21 Prioritering av pasienter for vaksine 

(Halden) Flere pasienter som enten er under behandling eller venter på behandling ved SØ, har blitt 

henvist til kommunen fra behandler for å vurdere om de kan prioriteres for vaksine.  

Svaret fra FHI i disse sakene er at kommunene ikke har myndighet til en slik omprioritering.  
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a. Har øvrige kommuner lignende erfaringer? 
b. Svarer kommunene likt på slike henvendelser? 
c. Mulighet for felles strategi for SØ og kommuner, slik at pasientene unngår 

henvisning til kommunen for deretter å få avslag? 
Konklusjon:  

 Noen kommuner har lignende erfaringer. Det medfører mye oppklarings- og avklaringsarbeid 
overfor pasienter og pårørende.  

 Svaret fra kommunene er det samme: De har ikke myndighet til å omprioritere. 

 Internt i SØ vil det nå gis beskjed til behandlerne i avdelingene slik at de er kjent med at 
kommunen ikke kan omprioritere. 

 

Sak 43-21 Rask informasjon om utbrudd 
Viktig at kommuner og sykehus varsler hverandre raskt når det er utbrudd. Fint å holdes informert 

bl.a. fordi det finnes mange ansatte som jobber både i kommune og sykehus og rask spredning av 

info kan medvirke til at aktuelle tiltak kan iverksettes tidlig. En kort e-post til Pandemirådets 

medlemmer holder. 

Guro og Odd Petter lager forslag til hvordan vi skal håndtere dette. 

 

Eventuelt  
 

Neste møte: 23. februar kl. 13:30. 

 

Odd Petter  

 


