
 
 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 6. april 2021 kl. 13.30-14.30 
Sted SKYPE 

 
, 
 

f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer / andre:  
Fra kommunene:     
Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess f Anne Kristine Nitter 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 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 f 
SØ Odd Petter Nilsen (ref.) V Martin Steinbakk f 
SØ Anne-Kathrine Palacios V   
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Sak 70-21 Status fra virksomhetene  
• Moss: Smittetall 131/100’/14 dager (t.o.m. søndag – (man-tirs var adskillig høyere)) - 3,5 % av de 

testede var pos. Det gjaldt særlig i aldersgruppen 20-29 år + noen barn/ungdom. 9 % ukjent 
smittevei. Færre testet uke 13. Øker testing nå. En del smitte på VGS. Holdes stengt t.o.m. fredag 
denne uka.  

• Sarpsborg: Smittetall 818/100’. Rate på 7,4 % positive/14 dager. Ukjent smitte 5 % nå – det er 
bedring. I hovedsak er de smittede under 39 år (mer 6-13 år). 

• Fredrikstad: Smittetall 386/100’- 172 smittede sist uke. Færre testet - 8,4 % pos. 9 % hadde 
ukjent smittevei. 

• Halden: Nedgang fra uke 12 til 13 i antall smittede (fra 40 til 20). Smittetall 191/100’. Litt over 2,5 
% pos. Ukjent smittevei 20 % siste 14 dager. Ser at det nå er utbrudd i ungdomsmiljø etter 
sammenkomster i påsken. Derfor rødt nivå på skolene 14 dager til. 

• Indre Østfold: Økt smittetrykk - 91 pos forrige uke. Utbrudd i en barnehage og på Askim 
ungdomsskole. Mange på skolen har gått lenge med covid-19 symptomer og det er derfor mange 
nærkontakter. 
Skiptvet 4 pos. Ørje 1 pos 
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• Fastleger: Intet spesielt 
• Sykehuset Østfold: 16 innlagte pasienter med Covid19. – 6 på intensiv. Forholdsvis rolig påske 

likevel. 
 
 
Sak 71-21 Status kapasitet på sykehus 
Stanser denne uka nesten all planlagt kirurgi for å ha nok bemanning på Intensiv. Kun nødvendig 
kirurgi tas denne uka. 

 
Sak 72-21 Status og kapasitet ved KAD-enhetene 
Moss – god kapasitet 
Halden – god kapasitet 
Sarpsborg har noen innlagte, men god kapasitet 
Fredrikstad – 4 av 6 covid-19 plasser er i bruk 
 
Sak 73-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse 
Det har gått bra. Det har vært testet ca. 10 000 prøver – 600 positive - svartid fremdeles ca. 1 døgn. 
 

Sak 74- 21 Status grenseovergangene 
Svinesund: Testet 1526 – 2 pos. 
Ørje: Testet litt færre - 1119 – 1 positiv 
 
 
Sak 75 -21 Råd om behandlingsnivå og palliativ behandling 
Brev til kommuneoverlegene om valg av behandlingsnivå og råd om palliasjon ble sendt ut i 
mars/april 2020 (3 vedlegg) - Er det behov for å revidere skrivene tilpasset dagens situasjon, og 
sende ut på nytt? 
 
Vurdering: Pandemirådet kan ikke se at det er behov for revisjon nå, men ønsker at «Arbeidsgruppa 
covid-19» ser på den - eventuelt sammen med flere aktuelle klinikere 
 
Sak 76-21 Testing for reise  
– felles retningslinjer - Oppfølging fra forrige uke: 

Sak 69-21 Testing for reise (30. mars 21) 
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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Konklusjon i dagens møte: Pandemirådet mener at ikke-medisinsk-nødvendig testing for reise, 
uansett om reisen er nødvendig eller ikke, bør foregå utenfor helsetjenesten. Det er flere gode 
grunner til dette. Bl.a:  

1. Det belaster teststasjonene og laboratoriet på SØ og konkurrerer med testing/analysering for de 
som har symptomer / er syke 

2. SØ’s lab skal i utgangspunktet kun analysere Covid-prøver på medisinsk grunnlag. Ved andre 
indikasjoner må det lages en egen avtale. 

3. Det kan ikke garanteres at prøvesvar foreligger før reisen starter, 
 

Derfor skal de som ønsker slik test, henvende seg til private tilbydere. Moss, Halden, Sarpsborg, 
Fredrikstad og Indre Østfold har nå vedtatt en slik praksis. 

 

Eventuelt: Intet 

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