
 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 30. 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 f 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 f Jens Lind-Larsen f 
Fra sykehuset:     
SØ Helge Stene-Johansen V   
SØ Jon Birger Haug F Gro Bøhler f 
SØ Odd Petter Nilsen (ref.) V Martin Steinbakk f 
SØ Anne-Kathrine Palacios V   
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Sak 63-21 Status fra virksomhetene  
• Moss: Smittetall 153/100’/14 dager. 12 % ukjent smittevei. 12 % smitte er relatert til reise. Tester 

fremdeles mange også i påsken. 
Råde har utbrudd på en bedrift.  

• Sarpsborg: 236 pos tilfeller siste uke. Smittetall 882/100’ (bedring). 15 % ukjent smittevei. Tester 
mye. 

• Fredrikstad: Stabilt høye smittetall - 366/100’. 8 % ukjent smittevei (bedring). Mindre testing. 
• Halden: Fredelig nå. Siste uke ca. 30 positive – sterkt avtagende. Svært få med ukjent smittevei.  
• Indre Østfold: Liten økning (56 pos) sist uke – er nå på retur nå. Lite med ukjent smittevei. 

Skiptvet 7 pos. siste uke 
• Fastleger: Intet 
• Sykehuset Østfold: 21 innlagte pasienter med Covid19. - 9 pasienter er på Intensiv – 5 på 

respirator. 
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Sak 64-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse 
14550 prøver ble analysert forrige uke. Det er ca. 1000 færre en uka før – andel pos 4,2 % (økende). 
Gjennomsnittlig svartid = 1,03 døgn. Færre prøver har kommet inn i går og i dag. Det lover godt for 
påsken. 

 
Sak 65-21 Status kapasitet på sykehus 
Bemanningen på intensivavdelingen er utfordrende. Personell fra andre avdelinger er omdisponert til 
intensiv/overvåkning. Kun helt nødvendig/kritiske operasjonsprogram gjennomføres nå og gjennom 
påsken. SØ er i dialog med HSØ om innleie om personell fra Midt-Norge. Krisemøte x 2 daglig. 

Sak 66- 21 Status grenseovergangene 
Svinesund: Sporadiske, få positive prøver.  
Nøssemark /Aremark: 82 tester – 0 positive 
Ørje: Intet å rapportere 
 
Sak 67 -21 Status for inneliggende covid-19 pasienter på SØ 
Spørsmål fra kommunene 
• Hvor stor er økningen av inneliggende pasienter? – Den har økt fra 16 forrige tirsdag til 21 i dag 
• Hvor mange er på intensiv-avdelingen? - 9 pasienter 
• Hva er følgende for kommunene (trenger sykehuset å skrive ut flere/sykere pasienter til 

kommunene?)  
Svar: Nei, ikke nå. De som ligger på intensiv blir ikke skrevet ut i påsken.  
Hvis det blir behov for økt utskrivning på et tidspunkt vil kommunene få rask beskjed slik at de 
kan oppbemanne. 
Utskrivning vil ellers skje etter vanlige rutiner, men vi må være ekstra nøye beskrivelse av status, 
kompetansebehov og utstyrs-/behandlingsbehov 

• I fjor laget vi et prioriteringsskjema for bl.a. operative inngrep og behandling som krever 
intensivplass. Prioriteringsskjema sendes ut til kommunene – det bes om innspill til revisjon 

 
Sak 68-21 Varsling til sykehuset og til kommuner i påsken:  
Hvordan vi varsler hverandre når det oppstår ting som det er viktig å orientere hverandre om?  
Konklusjon: De fleste kommuner har vakttelefoner til smitteteam og kommuneoverlegene. Sykehuset 
kan bruke disse. De fleste kommuneoverlegene leser også e-post gjennom påsken 

Kommunene kan melde inn til Odd Petter 

Sak 69-21 Testing for reise 
Det meldes om et økende behov fra de som ønsker testing for å kunne dra til Sverige, hvor man nå 
krever neg. test siste 48 timer før innreise. Testkontorene har, naturlig nok, ikke alltid kapasitet til 
dette. Det samme gjelder lab. 
 
Drøfting: Stor forskjell i de enkelte kommuner og i tillegg endrer kapasiteten seg i forhold til 
smittetrykk/testaktivitet. Enkelte kommuner tilbyr slik testing mot betaling, men kan ikke prioritere 
disse på bekostning av de som er syke/mistenkt syke. 
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Er det ikke kapasitet eller tilbyr ikke kommunen slik ikke-medisinsk-nødvendig testing, må man 
oppsøke private tilbyder. 

Det er altså ikke noen felles kjøreregler for dette nå. Saken tas opp i Pandemirådet på nytt med mål 
om å lage felles retningslinjer. Vi må også skille på nødvendige og unødvendige reiser.  

 
Eventuelt:  

1. Det er behov for å kalle inn til KAD-utvalgsmøte etter påske for å se på retningslinjer og 
forbedringspunkter for samarbeidet SØ-KAD. Infeksjonsavdeling og akuttavdelingen 
inviteres. Odd Petter kaller inn. 

2. Vaksineringsstatus: 
a. SØ har straks vaksinert 70 % av sine ansatte.  
b. Avtalespesialister innen øye, hjerte og ØNH er vaksinert (1. dose) på SØ. Neste 

fredag skal ytterlige 210 eksterne vaksineres:  
i. Avtalespesialister innen gyn-, gastroenterologi-, lunge- og barnesykdommer.  

ii. Noe hjelpepersonell på øyeklinikker.  
iii. Prioritert personell på institusjoner som har avtale med HSØ: Stiftelsen 

Catosenteret, Unicare Jeløy AS, Skjelfoss psykiatriske senter, Capio Anoreksi 
Senter 

c. De fleste kommunene er i gang med eller er straks i gang med å vaksinere de som er 
under 75 år. Vaksinering av helsepersonell går bra og som planlagt. 

d. Det er stilt spørsmål om vaksinasjon av redningsmannskap på helikopter. Usikkerhet 
blant møtedeltakerne om hvem som har ansvaret. Avklares til neste møte. 

 

 
Neste møte: 6. april kl. 13:30. 
 
Odd Petter  
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