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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 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 
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Rakkestad, Sarpsborg  Sapna Tarsem Iqbal f Jens Espeland 
Karianne Jenseg Bergman 

V 
f 

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 f 
SØ Anne-Kathrine Palacios V Anita Kanestrøm  V 
     

 
 
 

Innhold 
Sak 113-21 Status fra virksomhetene .................................................................................................. 1 
Sak 114-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse ............................................... 2 
Sak 115-21 Status grenseovergangene ............................................................................................... 2 
Sak 116-21 Koronasertifikat ................................................................................................................ 2 
Sak 117-21 Pasientreiser og avtale om transport til og fra testing ..................................................... 2 
Sak 118-21 Anafylaksiberedskap ......................................................................................................... 3 

 

Sak 113-21 Status fra virksomhetene  
• Moss: Smittetall 14/100’/14dager. Altså meget gode tall. Andel positive 0,4 %. Moss er på 

risikonivå 1  
• Sarpsborg: 1 pos. sist uke – hadde ukjent smittevei. 11 /100’/14. Pos.rate 0,3 %. Risikosone 1(2) 
• Fredrikstad: 7 pos forrige uke. Smittetall 22/100’/14.  0,5 % positive. Risikonivå 2 
• Halden: Ingen smitteoverføring siste 14 dagene. Litt færre tester (550 sist uke). Viktig at vi 

opprettholder testingen. Andel pos. er 0,3 % 
• Indre Østfold: 7 positive forrige uke. Kjent smittevei på alle  
• Fastleger: Intet spesielt.  
• Sykehuset Østfold: 1 innlagt pasient med Covid19.  
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Sak 114-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse 
Analysert over 6000 prøver.  0,9 % var positive – lavest i HSØ. 
 
Sak 115-21 Status grenseovergangene  
Svinesund: 3400 testet – 1 positiv. Antar at det blir mer testing framover etter som flere vil reise. 
Aremark/Bjørkebekk: Testet 103 – ingen positive 
Ørje: ca. 2000 testet – 1 pos  
 
 
Sak 116-21 Koronasertifikat 
Innmeldt fra Fredrikstad - I forbindelse med koronasertifikat har det kommet spørsmål om prøvesvar 
fra tidlig i pandemien. For at et koronasertifikat skal være komplett må det for de som har vært syke 
med covid-19 dokumenteres både positivt prøvesvar på PCR og én vaksinedose. Vil prøvesvar fra hele 
pandemiperioden bli synlige i helsenorge.no og i sertifikatet? 

Svar: Senter for laboratoriemedisin har data fra mange måneder tilbake. Skal sjekke nøyaktig dato for 
når dataene begynte å bli overført til helsenorge.no og meddele kommunene dette. 

 
Sak 117-21 Pasientreiser og avtale om transport til og fra testing 
Pasienter som er smittet eller mistenkt smittet kan ikke benytte vanlige transportmidler og SØ har 
derfor inngått en avtale med FST om transport av disse pasientene.   

I starten av pandemien var SØ raskt ute med å etablere denne transporten og den er også benyttet 
av kommunene til å kjøre pasienter til/fra testing dersom de ikke kunne komme seg til testing på 
egenhånd. Etter hvert har det blitt avklart at Pasientreiser ikke skal dekke transport til testing og at 
det er kommunene selv som må stå for dette. Som en følge av dette så tilbød vi kommunene at vi 
fortsatt kunne bistå med transport til testing, men at de måtte ta sin del av kostnaden. Noen 
kommuner valgte å ordne transporten selv, mens andre (Fredrikstad, Hvaler, Våler, Råde, Sarpsborg 
og Moss) valgte å inngå en avtale med oss. All kjøring til/fra testing blir fakturert kommunene, mens 
øvrig transport faller inn under pasientreiseforskriften og dekkes av SØ. Fordelingen pr. i dag er ca. 
70 % til testing, men trenden er synkende og det bør vurderes hvor grensen går for at SØ skal si opp 
avtalene med kommunene (30 dagers frist).  
Hva tenker de aktuelle kommunene? 

• Våler har ikke behov for denne transporten lenger 
• De andre kommunene ønsker å kunne ha en beredskap gjennom sommeren hvis vi skulle 

oppleve en oppblomstring av smitte igjen og dermed et behov for mer testing enn i dag. Hva 
tenker Pasientreiser om muligheten for en slik beredskapsordning? Er det mulig å tenke seg 
en mindre omfattende ordning? 

• Saken tas opp igjen neste Pandemirådsmøte 
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Sak 118-21 Anafylaksiberedskap – prosedyren for vaksinehenvisning til sykehus revideres for å 
inkl. andre aktuelle pasientgrupper  

Prosedyren oppdateres nå med veiledning om hva man gjør og hvordan vi skal samarbeide om andre 
pasientgrupper enn de FHI-definerte pasientgruppene (astma og mastcellesyke). Det dreier seg stort 
sett om tidligere alvorlige/ livstruende reaksjoner på vaksiner (og annet), eller personer med 
multiallergi.  

Jens Espeland har vært i kontakt med Nasjonal kompetansesenter for astma, allergi og overfølsomhet 
ved OUS og vil sende innspill fra denne samtalen til revisjonsarbeidet i SØ. 

 

Neste møte: 15. juni kl. 13:30. 

 
Odd Petter  
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