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Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 18. mai 2021 kl. 13.30-14.30 
Sted SKYPE 
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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 

Ingrid Christensen 
F 
V 

Rakkestad, Sarpsborg  Sapna Tarsem Iqbal V 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 V 
SØ Anne-Kathrine Palacios V   
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Sak 100-21 Status fra virksomhetene  
• Moss: Gode smittetall: 34/100’/14 dager. Andel pos.rate 1,4 %. Kun to med ukjent smittevei 
• Sarpsborg: Kun 9 positive sist uke! Smittetall = 44/100’/14. Pos rate 1 %. Spent på hvilken effekt 

17. mai og de generelle lettelsene i smitteverntiltakene har. 
• Fredrikstad: 54 pos forrige uke. Smittetall 182/100’/14.  - 4 % med ukjent smittevei 
• Halden: Det går bedre. 15 positive forrige uke. 99/100’/14. Utbrudd på en arbeidsplass- innført 

massetesting der. Andel pos. 2,4 %. Ukjent smittevei = 13 %. Tester fremdeles en god del. 
• Indre Østfold: En liten oppgang. 40 positive forrige uke. Et mindre utbrudd i en barnehage.  

Skiptvet har hatt én positiv 
• Fastleger: Intet spesielt.  
• Sykehuset Østfold: 8 innlagte pasienter med Covid19. HSØ har møte i ettermiddag vedrørende 

lettelser i smitteverntiltakene. 
 



 
 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
Sak 101-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse 
Analysert ca. 7000 prøver. 163 var positive. Svartiden er fremdeles bra.  
 
Sak 102-21 Status grenseovergangene  
Svinesund: Testet 2708– 2 positive 
Aremark/Bjørkebekk: Testet 97 – ingen positive 
Ørje: testet 1891- 3 pos  
 
Sak 103-21 Koronaberedskap sommer og høst 
(Innmeldt fra Moss) - Hvordan tenker SØ og de øvrige kommunene om koronaberedskap gjennom 
sommeren og utover høsten? Alle har teststasjoner og koronalegevakter, det er interessant å høre 
hva de andre planlegger for og ikke minst hva SØ har av planer for testanalyser, kapasitet og 
bemanning.  

Senter for laboratoriemedisin har planlagt å analysere hver dag (7 dager i uken). Det er ønskelig å 
bare analysere på dagtid gjennom sommeren. Det avhenger selvsagt av smittetrykket/behovet. 
Avdeling for smittevern har vaktberedskap hele sommeren, for generelle spørsmål og selvsagt 
smittesporing. 
  
Kommunene forbereder seg på å opprettholde sin beredskap slik at de kan ta seg av eventuelle 
utbrudd uten å måtte kalle inn folk. Det er en ustabil og skjør situasjon og man må se an utviklingen 
inntil videre.  
 

Sak 104-21 Melding om vaksinerte sykehusansatte  
(innmeldt fra smittevern SØ)  
1. Skal SØ melde vaksinerte ansatte som defineres som nærkontakter? - Svaret er JA  
2. Skal det gjøres forskjell på ansatte som er vaksinert med 1 dose >3 uker og ansatte som er 

fullvaksinert?  -Svaret er NEI 
 

Det er viktig at vaksinasjonsstatus står på rekvisisjonen (at personen er hel/halvvaksinert). Eventuelt 
må det ringes til den som har coronavakt (den som ringer ut pos. svar) på Senter for 
laboratoriemedisin. Disse prøvene sender Senter for laboratoriemedisin til FHI der det er aktuelt. 

Sak 105-21 Lyntest 
(Innmeldt fra Fredrikstad) Vi har nå 3 ganger opplevd at vi får meldt positive lyntest fra 
akuttmottaket og hvor hurtigtest og pcr i etterkant er negative. Dette setter i gang en del bekymring 
og tiltak i kommunen. Kan vi få en kort orientering om bruk av testen og hvor pålitelig den er? 

Svar: Senter for laboratoriemedisin har funnet at det sannsynligvis er en dårlig batch som er årsaken 
til falske positive svar. Denne er ryddet bort og akuttmottaket har fått ny batch. Disse testene er 
vanligvis veldig pålitelige. 

Sak 106-21 Prøvesvar helg  
Innmeldt fra Fredrikstad) Karantenehotellene er avhengig av at folk raskt får prøvesvar slik at de kan 
sjekke ut og rommet tas i bruk av neste. Skal vi sende prøver fra karantenehotell i blå pose i helg for 
å få tidlig svar? 
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Svar: På hverdager tilstreber vi at prøver mottatt innen kl. 11 svares ut samme dag. På helg vil det 
være noe lengre svartid. Viktig at prøvene merkes tydelig. 

Det avgjørende for samme dags-analyse / svar er at prøvene kommer tidlig. Det hjelper ikke med blå 
pose hvis de ankommer for sent. 

Dette står i «avtalen» mellom Sarpsborg kommune og Senter for laboratoriemedisin om ordningen: 
«Vi forutsetter levering i blå poser tydelig merket med Karantenehotell Sarpsborg eller 
Karantenehotell Fredrikstad til Laboratoriesenteret innen kl. 11. Alle prøvene som tas merkes tydelig 
med personens navn og fødselsnummer. Rekvisisjon må merkes tydelig med rekvirent og indikasjon». 

 

Sak 107-21 Smittevern på karantenehotellene 
(Innmeldt fra SØ) - Flere medarbeidere som må bo på karantenehotell er bekymret for 
smittevernstiltakene der. Hvordan er tilsyn med karantenehotellene med hensyn på smittevern? 

Svar: Det føres grundig tilsyn, men det er utfordrende når det nå er 400 karantenesatte personer på 
hotellene samtidig. Begge hotellene er fulle. Det kom ny smittevernveileder forrige uke som følges. 
Bl.a. at matservering skal skje på rommet. 

 

Eventuelt: Intet 
 
Neste møte: 25. mai kl. 13:30. 
Odd Petter  
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