
 
 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 13. april 2021 kl. 13.30-14.30 
Sted SKYPE 

 
, 
 

f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer / andre:  
Fra kommunene:     
Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess f Lise Wangberg Storhaug 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 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 77-21 Status fra virksomhetene  
• Moss: Lavere smittetall nå: 165/100’/14dg. Økning blant ungdom etter påsken, men dette er 

nedadgående. Mest nærkontakter som er smittet. Vi vaksinerer mye. 
• Sarpsborg: Bedring i smittetall: 115 smittede forrige uke -> 607/100*/14dg. Ukjent smitte 11 %. 

Testet 2100 personer - 5,4 % var pos. 
• Fredrikstad: Stabil situasjon. 156 pos. siste uka- 12 med ukjent smittevei (9 %). Testet 2221 sist 

uke – smittetall 380/100’/14. - 7 % pos. Forsiktig optimisme med tanke på ytterligere nedgang 
• Halden: Mer stabilt nå. 41 positive forrige uke – (kun én i går). Smittetall 195/100*/14 - ukjent 

smittevei 20 %. Rate for positive er 3,5 % Har en nedgående smittekurve. Fornøyd. 
• Indre Østfold: En del aktivitet. 94 pos forrige uke. Stort sett nærkontakter – lite ukjent smitte 

2 pos. i Skiptvet og 2 i Marker 
• Fastleger: Intet spesielt 
• Sykehuset Østfold: 14 innlagte pasienter med Covid19. – 3 på intensiv og 1 på overvåking.  
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Sak 78-21 Status kapasitet på sykehus 
Har god kapasitet generelt på sykehus. God kontroll. Ingen utbrudd.  
Vaksinerer mange ansatte - pt. 4800 – når sannsynligvis 5000 vaksinerte i løpet av uka. Kommunene 
blir straks tilsendt informasjon om hvilke personer fra hver enkelt kommunene som er vaksinert. Det 
vil skje gjennom sikker sending i «edialog». 
Det er allerede sendt informasjon om de pasientene som er vaksinert på SØ 

 
Sak 79-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse 
11600 tester ble analysert sist uke. 500 var positive = 4,3 % pos. – en gledelig nedgang. 
Gjennomsnittlig svartid er som avtalt.  

Sak 80- 21 Status grenseovergangene 
Svinesund: Testet 2266 – 12 pos. – det er en tydelig økning. Det kan være en påskeeffekt. 
Ørje: Testet 1561 – 2 var positive 
 
Testing av langtransportsjåfører er på trappene, men ikke iverksatt. Halden har meldt fra til sentrale 
myndigheter at de kan ta ansvar for selve testingen, men ikke apparatet rundt (varelogistikk, 
kjølekapasitet, plassering av vogntog m.v.) 
 
Nytt er at grensependlere, som har gjennomgått covidsykdom (<3 mnd.), nå blir stanset ved grensen 
og sendt tilbake, hvis de ikke er testet hver 7. dag. Faglig sett mener Pandemirådet det er 
unødvendig å teste disse personene slik og Jon Birger lager utkast til en skriftlig henvendelse fra 
Pandemirådet som sendes via statsforvalteren til nasjonale myndigheter. Han sender utkastet til 
Kjersti for videre bearbeiding. 
 
Sak 81 -21 Jevnlig testing ved skoler 
 (Lab ved Anne) 
Bakgrunn: Det er snakk om å teste hele skoleklasser jevnlig en gang i uken, som en fast rutine. Det er 
anbefalt å benytte antigenhurtigtester til dette. Det vil kunne bli testing av hele klasser og at hele 
klassen er «poolet» i én prøve/et glass som blir sendt til lab. Hvis denne ene er positiv må hele 
klassen testes med «vanlig» PCR. Se også Jevnlig testing - FHI 
Senter for laboratoriemedisin ønsker å være forberedt. Det er mange praktiske utfordringer ved 
håndteringen av slike pooling-tester 
1. Er det noen kommuner som har planer om dette i Østfold?  
2. Har kommunene noe tanker rundt praktisk gjennomføring av dette? 
 

Svar: Moss kommune ønsker å gå i gang med dette nå og bruke pooling med PCR-prøver (ikke 
hurtigtest). Testsenteret i Moss vil kontakte Senter for laboratoriemedisin for å drøfte saken og sikre 
at den praktiske gjennomføringen blir god i alle ledd. Dette blir da en pilot for denne ordningen i vår 
region. 

De andre kommunene avventer skoletesting slik smittetrykket er nå. Fint at Moss er pilot.  

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/jevnlig-testing/
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Sak 82-21 Åpningstid/drift ved lab på røde dager i mai  
Senter for laboratoriemedisin vil ha åpent alle røde dager, men kun på dagtid. Alle svar vil bli meldt 
ut innen kl. 17. Det er beredskap for å sette på flere ressurser ved behov.  

Sak 83-21 Kontakt mellom kommuneoverlege og PAM ved tvungen isolasjon etter 
smittevernloven 
Orienteringssak (Guro):  
Fredrikstad har hatt en vanskelig sak der et vedtak ble opphevet. Vi hadde god kommunikasjon med 
sykehuset i denne saken. Det er kommuneoverlege, som vedtaksfatter, sammen med 
infeksjonsmedisiner som må vurdere om vedtaket er forholdsmessig.  
Det er nyttig å opprette en dialog i etterkant av slike innleggelser. For å kunne følge opp dette kan 
kommuneoverlege (ev. sammen med kommunal tjeneste som kjenner pasienten) ringe PAM 
v/seksjonsleder Maja Askelien (481 28 127) første virkedag etter innleggelse og eventuelt avtale et 
digitalt møte. Vår felles prosedyre «Vedtak om tvungen isolering i sykehus - smittevernloven § 5-3»  
oppdateres med et avsnitt om dette. Jon Birger sender prosedyren til Fredrikstad ved Lise, som 
legger et avsnitt om dette inn i prosedyren 

 

Eventuelt: Intet 

 
Neste møte: 20. april kl. 13:30. 
 
Odd Petter  
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