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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 
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Sak 83-21 Status fra virksomhetene  
• Moss: Lave smittetall 111/100’/14 dager. – 1,8 % av de som testet var pos.  

Ukjent smittevei 13 %.  
• Sarpsborg: Nedadgående smittetrend - 253/100*/14 – 63 smittetilfeller. 11 % ukjent smittevei. 

Positiv rate av de som testes =4,6 %.  
• Fredrikstad: Smittetall 158/100’14. Testes noen færre - 40 tester (=2,6 %) var positive – 2 med 

ukjent smittevei  
• Halden: Har hatt lavt smittetall siste uke (andel pos= 3,7 %) – noe økende gjennom helgen bl.a. 

pga. et utbrudd med mange nærkontakter. Få med ukjent smittevei (7,4%), men dette tallet ser 
nå ut til å øke. Smittetall 172/100’/14 

• Indre Østfold: Utbrudd i én klasse – nesten alle i klassen er smittet. Det var tilsammen 76 pos sist 
uke – (22 fra samme klasse). God kontroll på smitten 
Skiptvet 2 pos. forrige uke. 
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• Fastleger: Intet spesielt.  
• Sykehuset Østfold: 6 innlagte pasienter med Covid19. Rolig. Fortsatt gul beredskap. Trolig grønn 

beredskap fra neste uke. Det vurderes denne uka. 
 

Sak 84-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse 
Analysert 8000 prøver. 3,6 % var positive. 

Ett analyseinstrument har gitt noen falske positive svar – positive svar fra dette instrumentet blir nå 
retestet på et annet instrument og vi gir ikke ut disse positive svarene til kommunene, før prøvene er 
testet på nytt. Disse prøvesvarene foreligger derfor først dagen etter.  
Feilretting av instrumentet pågår. 
Det kommer en kommunikasjonssak vedrørende dette fra SØ denne uka. 

Sak 85-21 Status grenseovergangene 
Svinesund: Testet ca. 2500 – 6 positive forrige uke. 
Aremark: Testet 103 – ingen positive 
Ørje: Testet 1700 – 4 positive 
 
Sak 86-21 - 2 spørsmål fra Fredrikstad 
1. Er det slik at sykehuset varsler kommunene om det påvises andre virusvarianter enn den britiske 

(og den tidligere ordinære) varianten? 
 
Svar: Lab finner mutantene. Lab kan identifisere det Britiske og gir beskjed ut om dette, men kan 
fremdeles ikke skille mellom brasilianske eller sørafrikanske varianten. Disse sendes FHI som 
analyserer prøvene og gir kommunene svar med kopi til lab.  
Lab varsler kommunene om at brasilianske eller sørafrikanske varianten er funnet i prøven. Snart 
kan lab rutinemessig identifisere og finne ut hvilke av disse to variantene det er . 
 

2. Hvordan velger laboratoriet ut hvilke tester som skal kjøres når? I Fredrikstad forsøker vi å teste 
de det haster med å få svar på, før klokken 10, slik at de blir med den første transporten til 
sykehuset, og forhåpentligvis svares ut i løpet av dagen. Det har forekommet at vi ikke har fått 
svar samme dag på test tatt tidlig., samtidig som at laboratoriet melder at de er ferdig med 
analysene i 17-tiden.  
 
Svar: Prøver som er lab i hende før kl. 11.30 blir prioritert og satt på tidlig kjøring/analyse med 
svar samme dag. Manglende svar kan ha hatt sammenheng med instrument nevnt i sak 84-21. 
Generelt ber lab om rask telefonisk kontakt ved spørsmål og eventuelt manglende svar. Det er 
lettere å undersøke og løse konkrete tilfeller hvis de meldes raskt.  

Sak 87-21 Økt anafylaksiberedskap og vaksinasjon i sykehus 
(Innmeldt fra Fredrikstad – Guro) 
Grupper som anbefales økt anafylaksiberedskap (på sykehus): 
• Personer med ukontrollert astma (som definert i GINA Guidelines) – NB! Dette gjelder ikke alle, 

noen bør optimalisere behandling og få kontroll på sin astma før de vaksineres  
• Personer med mastcellesykdommer 

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/#kontraindikasjoner-og-forsiktighetshensyn-koronavaksiner-generelt
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enkelte-sykdommene/koronavaksine/#kontraindikasjoner-og-forsiktighetshensyn-
koronavaksiner-generelt Hvordan praktiseres dette i Østfold? Hvor skal pasienter ev. henvises? 

Drøfting: Kommunene vaksiner i dag disse pasientene der det er god legedekning (legevakt, 
vaksinasjonssenter med lege til stede osv.). De fleste vaksineres altså i kommunene.  

Det betyr at det er få pasienter igjen som er aktuelle for sykehusvaksinering. I aktuelle tilfeller bør 
kommunen først konferere med relevant spesialist i sykehuset og det bør samtidig være et avklart 
forløp for håndtering av de pasientene som man blir enige om skal vaksineres på SØ. 

SØ avklarer nå først internt hvem som skal konfereres på sykehuset når det gjelder de enkelte 
pasientkategoriene. I tillegg må det skisseres / lages et forløp der logistikken er tydelig beskrevet: 
Hvor skal pasientens tas imot i SØ, hvem skal ta ansvaret for vaksineringen, transport av vaksine osv. 
Pandemirådet holdes involvert / informert 

Det er svært få tilfeller av alvorlige reaksjoner på vaksinen. 

Sak 88-21 Rutine for melding av pasienter (til vaksine) 
(Innmeldt fra Fredrikstad – Guro) 
Kommunene er godt i gang (og noen ferdig) med vaksinering av eldre > 65 år. Noen innbyggere i 
alderen 18-64 år får nyoppståtte tilstander, f.eks. kreft, som gjør at de bør prioriteres til vaksine. 

a. Hvordan melde disse? Et forslag er at klinikere melder behovet til fastlegen, som så 
melder videre til kommunen. 

 
Drøfting: Kreftavdelingen har allerede en standard tekst i epikrisen samt de fleste polikliniske 
notatene om vaksinering. Fastlegene blir da informert om dette og kan gi beskjed til sin kommune på 
vanlig måte om risikopasient til vaksinasjon. Avdelinger som har vaksinert sine pasienter, som for 
eksempel infeksjonsavdeling og dialysen, bør ha tilsvarende tekst i epikrise/pol.notat.  

Sak 89-2 Testing for utenlandsreise – oppfølging av sak 81-21 fra Halden  
Saken har vært drøftet i kommunene siden forrige Pandemiråd. 
Resultatet: Sarpsborg og Indre ønsker et tilnærmet likt tilbud som Halden. Fredrikstad vil 
trolig falle ned på samme konklusjon. 
Moss har ikke konkludert, men har en forespørsel til Halden: Kan Halden teste personer fra 
andre kommuner (inkl. mossinger)? Halden skal vurdere forespørselen. 

Sak 90-21 Smittesporingsinformasjon fra kommune til sykehus (Jon Birger) 
Sykehuset har behov for noe informasjon fra smittesporingsteamene i kommunene om bl.a. 
hva kommunene har identifisert som smittekilde til smittede sykehusansatte. Dette er for 
forbedringsarbeid internt i SØ. 
I hovedsak noen få, enkle ja/nei spørsmål. Er det mulig å få slik info og eventuelt hvordan 
skal dette gjøres? 

Konklusjon: Det er usikkerhet om kommunene har lov å utgi slik informasjon. Det kan 
kommunene avklare med Statsforvalteren. Jon Birger sender forslag til spørsmål som ønskes 

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/#kontraindikasjoner-og-forsiktighetshensyn-koronavaksiner-generelt
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/#kontraindikasjoner-og-forsiktighetshensyn-koronavaksiner-generelt
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besvart, til Guro for videre diskusjon, konferering med Stasforvalter osv. Saken kommer opp 
igjen i neste Pandemiråd. 

Sak 91-21 Til Informasjon:  
8. mai oppgraderes LVMS til ny versjon fra klokken 10-22. Det vil ikke bli analysert noen covid prøver 
denne lørdagen. Det settes på ekstra ressurser dagen etter (søndag) for å få kjørt alle analyser raskt. 

 
Eventuelt: 

• Jf. sak 80-21 Ukentlig testing (pooling) ved vgs.  
Moss kommune har samarbeidet tett med Senter for laboratoriemedisin siste uka og er klare 
til å starte testingen neste uke 
 

Neste møte: 4. mai kl. 13:30. 
 
Odd Petter  
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