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Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 23. mars 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 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 V 
Fastlege Benny Adelved V Jens Lind-Larsen f 
Fra sykehuset:     
SØ Helge Stene-Johansen f   
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 55-21 Status fra virksomhetene  
• Moss: Lavere smittetall – 286/100’ siste 14 dager (siste uke 169/100’). Lavere antall ukjent 

smittevei. Avtakende smitte barn og unge. Ser resultatet av strenge smitteverntiltak. Folk har 
færre nærkontakter. Testet 1489 - 2,8 % var pos. 

• Sarpsborg: Stigende trend med 267 pos i uke 11– 719/100’ /14 dager– ukjent smittevei 12 %. 
3500 er testet – 6,1 % var positive 

• Fredrikstad: Stigende smittetall – 2 utbrudd – 166 pos sist uke (8 fra Hvaler).  – testet 3806 
(rekord) – 4,4 % pos. Ukjent smittevei 6 %. Vi ser at 37 % av de smittede var i alderen 0-19 år uke 
11. Kun 3 % var >75 år.  

• Halden: Litt økende smittetall siste 14 dager = 303/100’ – 2,9 % pos ukjent smittevei 4,2 %. 
Lavere antall testet (1100) 

• Indre Østfold: 29 pos. 150/100’/14 dager, 14 % ukjent smittevei. Tester ca. 300 pr, dag. Skiptvet 
hadde 6 pos. forrige uke – der er det stort sett kjent smittevei. 



 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
• Fastleger: Intet nytt 
• Sykehuset Østfold: 16 innlagte pasienter som har påvist Covid19. Ikke sett noen stigende kurve 

 
Sak 56-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse 
15268 tester ble analysert forrige uke (1000 færre enn uka før) – det gikk bra 
600 var positive – det er ny rekord. Raten positive var 3,9 %.  Gjennomsnittlig svartid = 1,05 døgn. 
Viktig at kommunene sjekker at det settes rett prøvetidspunkt på prøven (altså når den tas – ikke når 
den er bestilt e.l.)  
Det brukes svært mye mikrobiologressurser på å ringe ut positive svar når det et så høyt antall 
positive prøver. I følge forskriften skal svarene ringes til kommunene.  Det hadde vært gunstig med 
en annen løsning. Det er mulig å bruke annet personell enn mikrobiologer til å ringe ut svarene. 
Kommunene ønsker at mikrobiolog ringer ut svar som krever dialog, men f. eks. merkantilt personell 
kan ringe ut de øvrige prøvesvarene.  
Det gjøres en enormt stor jobb med testing og sporing i vår region: 10,4 % av alle positive prøver i 
HSØ er påvist i Østfold og for hele Norge er tilsvarende tall 9,2 %! 
 
Senter for laboratoriemedisin vil gjerne kjenne åpningstider til teststasjonene i påsken slik at de kan 
forberede mottak av prøver.  Halden og Moss melder at de holder åpnet alle dager med vanlig 
åpningstid. Fredrikstad holder åpent alle dager, helligdager har åpningstid som i helg. 
De andre kommunene melder inn sine åpningstider. 
 
Kommunene er svært fornøyde med den fabelaktige innsatsen Senter for laboratoriemedisin gjør for 
kommunene og den servicen de klarer å opprettholde selv når det er så travelt som nå.  
 
Sak 57-21 Status kapasitet på sykehus 
Jobber med eskaleringsplaner internt. Klare for å kunne utvide antall intensivplasser fra 8 til 20. De 
fleste smittede er forholdsvis unge og i liten grad kandidater for innleggelse på sykehus. Hvis denne 
trenden endres og flere eldre smittes ønsker vi at kommunene raskt skal varsle sykehuset.  

 
Sak 58-21 Status og kapasitet ved KAD-enhetene 
Hvis smittetrykket øker og man forventer flere covid-19-innleggelser på sykehus, er KAD-enheten en 
ressurs som kan benytte til aktuelle pasienter. Det må varsles raskt hvis kapasiteten trengs å økes. 
Her er status og muligheter ved våre 5 KAD-enheter:  

• Fredrikstad: Det er plass til 6 covid-19 pasienter i egen smittefløy (kan økes til 12). 3 er innlagt nå. 
• Moss: 10 plasser – ingen innlagt nå – kan økes til 26 plasser 
• Halden: God kapasitet fram til nå – ingen inneliggende – 4 plasser  
• Sarpsborg: Har 8 KAD-plasser. I tillegg finnes egen smitteavdeling med 8 covidplasser - god 

kapasitet. Har tatt høyde for økt bemanning i påsken. 
• Indre: Har en egen Corona-post som tilpasses behovet – god plass! 
 

Sak 59- 21 Status grenseovergangene 
Svinesund: 1511 testet - 4 positive – stabil situasjon 
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Ørje: 1270 testet - ingen var positive 

 
Sak 60 -21 Meldinger om vaksinerte pasienter på SØ 
– behov for samstemming av innhold i meldinger for å unngå misforståelser og dobbeltarbeid 
(innmeldt fra Sarpsborg) 

• Bakgrunnen er saken i Pandemirådet 2.3.21 «Beskjed til kommunene om pasienter som er 
vaksinert på sykehuset», med dett vedtaket: 
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. 
 

• Aktuelt i dagens møte: Kommunene ønsker å vite hva som sendes av informasjon etter 1. dose- 
eventuelt 2. dose, og om f. eks. pasienten er fullvaksinert, om det er satt 1. dose og om 
sykehuset vil sette 2. dose, slik at de kan det unngås dbl.-arbeid eller at noen faller mellom 2 
stoler 

 
Drøfting/konklusjon: 
På sykehuset er det nå vaksinert følgende: Dialysen – ca. 130 pasienter, Infeksjonsavdelingen ca. 20, 
kreftavdeling ca. 30, revmatologisk avdeling 8 pasienter. Det sendes edi-notat på alle til 
hjemkommunen. Sykehuset garanter at de som får dose nr. 1 på sykehuset også får dose 2. 
  
Det skal i tillegg sendes en oversikt over de sykehusvaksinerte pasientene per kommune. Hver 
kommunen skal ha en mulighet for sikker forsendelse av disse opplysninger. Flere bruker eDialog som 
ligger på hjemmesiden deres. Kommune sender til lenke til sine sikre løsninger / nettsteder til Odd 
Petter 
 
Sak 61-21 Melding til kommunene om vaksinerte ansatte på SØ 
 (Sykehuset) Hvordan skal den sendes og hva skal den inneholde? Vedlagt var en e-post fra Sarpsborg 
med forslag håndtering / løsning. Vi drøfter om dette er en løsning og noe som kan brukes av alle. 

Konklusjon: Se sak 60-21 om å sende oversikt på pasienter. Den samme løsningen kan brukes på 
ansatte også. 

Sak 62-21 Behov for økt kapasitet for transport av personer/ pasienter med smitte/ 
mistenkt smitte 
(Moss Kommune melder) Det oppleves et redusert tilbud fra Pasientreiser ved at det er et lavere 
antall taxier tilgjengelig til å frakte personer/ pasienter med smitte/ mistenkt smitte. Lang ventetid 
på taxi vil medføre økt bruk av ambulanser til pasienter som ikke nødvendigvis trenger det. Triageres 
pasienten til gul, skal den i utgangspunktet tilses av lege i løpet av kort tid. Nå må pasientene vente 
til senere. Det vil også skape utfordringer da vi har redusert bemanning på kveldstid.  
 
Svar fra Pasientreiser: De kontakter nå Taxisentralen for å øke kapasiteten.  Dette vil løse seg raskt. 
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Eventuelt: 
1. Fint å få med vaksinasjonsraten i forbindelse med rapportering i Pandemirådet f.o.m. neste uke. 
2. «Fredags-Teams-møte» mellom kommunene og vakthavende hygienesykepleier på 

smittevernavdeling SØ ble prøvd ut sist fredag. Det var veldig nyttig og fortsetter 
3. Er det stor jobb for smitteoppsporingsteamene i kommunen å bistå sykehusets smittesporing ved 

å sjekke status o.a. på aktuelle smittede på sykehuset, der kommunen også driver sporing?  
Svar: Dette skal smittesporingsteamene bistå med! Det er relevant arbeid. 

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