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Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
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f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer / andre:  
Fra kommunene:     
Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess f Guro Steine Letting f 
Aremark, Halden  Kjersti Gjøsund f 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 
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Rakkestad, Sarpsborg  Sapna Tarsem Iqbal f Jens Espeland 
Karianne Jenseg Bergman 

V 
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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 Anita Kanestrøm  V 
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Sak 108-21 Status fra virksomhetene  
• Moss: Smittetall 14/100’/14. Altså meget rolig. Moss er på risikonivå 1  
• Sarpsborg: 5 pos. forrige uke. 25/100’/14. positiv rate 0,5 %. Ingen med ukjent smittekilde 
• Fredrikstad: Vi hadde forrige uke 11 positive(!), 2 med ukjent smittevei, en positiv-andel på 0,8 % 

blant de testede, og havnet nå på en 14-dagersinsidens på 30/100’. 
• Halden: Ingen rapport 
• Indre Østfold: Kun 4 pos. sist uke. Ingen i Skiptvet. 
• Fastleger: Intet spesielt.  
• Sykehuset Østfold: 2 innlagte pasienter med Covid19.  
 

Sak 109-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse 
Analysert over 6300 prøver.  0,8 % var positive. Svartiden er fremdeles ca. 1 døgn.  
Den Indiske mutanten – SØ vil få test/muligheten til å identifisere denne mutanten i løpet av 
sommeren. Prøver der det ikke påvises mutanter kan inneholde denne varianten, så SØ videresender 
alle disse til FHI nå. 
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Ingen slike mutanter er påvist her i Østfold ennå.  
 
Sak 110-21 Status grenseovergangene  
Svinesund: Ingen rapport 
Aremark/Bjørkebekk: Testet 116 – ingen positive 
Ørje: Over 2000 testet – ingen var pos  
 
Sak 111-21 Betaling for testing ved innreise for jevnlige pendlere 
Innmeldt fra Sarpsborg 
Det har kommet en endring i ordlyden i paragraf 6b som omhandler innreise for jevnlig pendlere.  
Ordlyden er endret  
• fra: Arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for organisering, gjennomføring og 

finansiering av testingen. 
• Til: Bruk av unntaket i første ledd organiseres og gjennomføres av arbeids- eller oppdragsgiveren i 

Norge 
Dette er diskutert med H-dir som opplyser at endringen har kommet med den intensjon om at 
testing relatert til innreise skal være gratis. Vi ønsker å høre hva våre nabokommuner gjør, da vi 
ønsker mest mulig lik praksis i område.   

Drøfting: Moss har ikke konkludert om dette ennå. Indre Østfold har ikke tatt betalt for disse testene. 
Sarpsborg kontakter Halden og Fredrikstad vedrørende saken. 

Sak 112-21 Henvisning til SØ for pasienter som trenger anafylaksiberedskap på 
sykehus 
Dette var en oppfølging av Sak 87-21 Økt anafylaksiberedskap og vaksinasjon i sykehus 
Prosedyre er utarbeidet og lå ved møteinnkallingen. 
 
Drøfting: Det var ingen kommentarer til prosedyren. 
Det kan være hensiktsmessig å skrive noe i prosedyren om hva kommunehelsetjenesten skal gjøre ved 
andre forhold (enn hos personer med ukontrollert astma eller personer med mastcellesykdommer) 
der det f.eks. tidligere har vært alvorlige anafylaktiske reaksjoner. Hvem på SØ skal konfereres i slike 
spesielle tilfeller (intensiv/anestesi?)? Det sjekkes opp internt på SØ før prosedyren distribueres.  
 
Prosedyren distribueres fra SØ til alle fastleger og kommuneoverleger når den er klar. 

Sak 112-21 Frekvens på Pandemirådsmøter framover – behov for endring? 
Konklusjon: Vi fortsetter med Pandemirådsmøter ukentlig – samme tidspunkt 

Neste møte: 8 juni kl. 13:30. 
 
Odd Petter  
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