
 
 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 4. mai 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 

Ingrid Christensen 
F 
V 

Rakkestad, Sarpsborg  Sapna Tarsem Iqbal V Torunn Søland 
Jens Espeland 

V 
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 V 
SØ Anne-Kathrine Palacios V   
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Sak 92-21 Status fra virksomhetene  
• Moss: Smittetall 76/100’/14. Andel pos 2,2 %. Ukjent smittevei 2,6 %. Alle skoler og barnehager 

på gult nivå. Vaksinert 29.6 % av befolkningen 
• Sarpsborg: Det går bra. Smittetall 177/100’/14. - 5 % med ukjent smittevei. Ingen store utbrudd 

eller klynger nå. 3,5 % pos rate. 
• Fredrikstad: Det går bra. Smittetall 95/100’/14. 39 positive sist uke -2 med ukjent smittevei. 

Tester mindre. Andel pos 3,2 %. Relativt oversiktlig. Skoler er på gult. 
• Halden: Økende smittetrend tidlig forrige uke. Roet seg de siste dagene. Smittetall 265/100’/14.  

Positivrate 5,3 %. Ukjent smittevei 6 %.  
• Indre Østfold: Det går bedre. Har fremdeles rester av utbrudd på skoler fra tidligere uker. 40 pos. 

forrige uke. Skoler er på gult nivå fra neste uke. Skiptvet= 1 pos. og i Ørje = 1 pos 
• Fastleger: Intet spesielt.  
• Sykehuset Østfold: 6 innlagte pasienter med Covid19. Rolig. Grønn beredskap. Planlegger 

ansatte-vaksinasjon med dose 2 i løpet av mai mnd. Planlegger å lette på en del tiltak snart. 
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Sak 93-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse 
Analysert 9600 prøver- stabilt antall siste 3 uker. Pos.rate 2,2 %. Svartiden er fremdeles bra.  
 
Lørdag 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 kvelden før (fredag). Prøver som 
kommer til lab før kl. 15.30 på fredag vil bli kjørt tidlig lørdag morgen. Vi melder da ut positive 
prøver kl. 08-10 på lørdag. Da må noen (smittesporere eller kommuneoverlege) i kommunene 
kunne ta imot disse svarene raskt i dette tidsrommet.  

Prøver mottatt etter fredag kl. 15.30 svares ut først søndag 

Sak 94-21 Status grenseovergangene  
Svinesund: Testet 2675 – 5 pos. 
Aremark/Bjørkebekk: Testet 148 – ingen positive 
Ørje: 1 positiv 
 
Sak 95-21 Økt anafylaksiberedskap og vaksinasjon i sykehus 
Oppfølging av sak 87-21 fra forrige uke 
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-enkelte-
sykdommene/koronavaksine/#kontraindikasjoner-og-forsiktighetshensyn-koronavaksiner-generelt Hvordan 
praktiseres dette i Østfold? Hvor skal pasienter ev. henvises? 

Sykehuset hadde laget et forslag til forløp inkl. bl.a. konferering, avklaring, pasientflyt og 
kommunikasjon – forslaget var vedlagt 

Det understrekes at det er viktig å lese veilederen godt og at inklusjonskriteriene følges. Dette gjelder 
svært få pasienter. 

Det kom ingen innspill til prosedyreforslaget. Når det er klart og godkjent sendes det ut raskt 

Eventuelt: 
• Det har kommet forespørsel til SØ om vaksinasjon av gravide. SØ finner ikke noe i retningslinjene 

fra FHI som tilsier at det er en endring vedrørende dette. Kommunene har heller ikke sett annet 
enn en vag notis i VG om dette. Vi avventer inntil sentrale myndigheter endrer veileder/ 
retningslinje.  

• Vi fortsetter inntil videre med ukentlige møter 
 
Neste møte: 11. mai kl. 13:30. 
Odd Petter  
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