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Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 2. mars 2021 kl. 13.30-14.30 
Sted SKYPE 
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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 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 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 44-21 Status fra virksomhetene  
• Moss: Høye smittetall - 284/100‘ i uke 7+8. > 90 % er UK-variant. Strengere forskrift fra i morgen. 

Noe færre testede i vinterferien, men vi kommer til å teste mange fremover. 
• Sarpsborg: 47 positive uke 8 – smittetall uke 7+8= 161/100’ – ukjent smittevei 3-4 %. 100% 

mutert virus.  Det kom 27 nye positive i går. 
• Fredrikstad: Økning siste uke - 96 pos. Det tilsvarte 5,2 % av de testede. Smittetall uke 7+8 = 

180/100’. 
• Halden: Lite smitte – 11 pos. forrige uke. Få testede uke 8. Smittetall uke 7+8= 144/100’. Det er 

få med ukjent smittevei. 
• Indre Østfold: Relativt rolig. 14 pos. i uke 8. Smittetall uke 7+8= 40/100’.  
• Fastleger: Mange fastlegekontor er fullvaksinerte – det er positivt 
• Sykehuset Østfold: 10 innlagte pasienter som har påvist Covid19.  

 
Sak 45-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse 
Analysert 8400 prøver i uke 8, - 3,3% av disse var pos. De fleste er UK-variant. Lab-driften går bra. 
Svartid er på under 24 timer. 
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Sak 46- 21 Status grenseovergangene 
Svinesund: Testet 1133 sist uke – 2 positive. God kapasitet. 

Ørje: Testaktivitet som tidligere 

 
Sak 47 -21 Testing og analysering i påsken 
Hva planlegger Senter for laboratoriemedisin vedrørende åpningstider i påsken?. 
 
Vanlig åpningstider på hverdager. I tillegg vil det være åpent alle røde dager, men kun på 
formiddagen (kl. 7-15). Det betyr en kapasitet på ca. 1000 analyser daglig. Det var det samme i jula 
og da var det tilstrekkelig. Senter for laboratoriemedisin vil uansett organisere seg slik at 
analysekapasiteten blir tilfredsstillende. 
 
Sak 47-21 Vaksinering av private avtalespesialister 
Er det kommunene eller Helseforetakene som har ansvaret for å vaksinere private avtalespesialister? 

Svar: Disse avtalespesialistene har avtale med Helse Sør-Øst og er dermed HSØ sitt ansvar. 
 
HSØ har bestemt at avtalespesialister innen ØNH, Øye og kardiologi skal prioriteres. HSØ har 
kontaktet disse og spurt hvem som vil vaksineres. HSØ har sendt liste til SØ, over de som sa ja til 
vaksinasjon, og bedt SØ om å foreta selve vaksineringen. Første dose er nettopp satt. 
HSØ har ikke gitt beskjed om hvilke fagområder som skal vaksineres neste gang. SØ har gitt innspill 
på at det ønskelig med lungespesialister. Det er kun avtalespesialisten selv og ikke det øvrige 
personalet på kontoret som blir vaksinert  
 
Sak 48-21 Beskjed til kommunene om pasienter som er vaksinert på sykehuset. 
Hva er den beste og sikreste måten å gi beskjed om dette på? 
 
Konklusjon: Det skal skrives et (edi-)journalnotat på hver pasient som vaksineres på sykehuset. Dette 
kan sendes elektronisk til pasientens fastlege og tildelingskontoret (saksbehandling) i kommunen. I 
tillegg til at beskjed blir gitt, vil både fastlegens og kommunens journal oppdateres samtidig. I tillegg 
er det ønskelig med en liste med oversikt over vaksinerte pasienter til hver kommune. Denne kan 
sendes (sikker sending) etter 1. dose. 
 
Eventuelt  
Sykehuset vaksinerer for tiden mange av sine ansatte (2800 stk.), men lemper foreløpig ikke på 
smittevernreglene ennå. 

 
Neste møte: 9. mars kl. 13:30. 
 
Odd Petter  
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