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Sak 119-21 Status fra virksomhetene  
• Moss: Smittetall 18/100’ –. 9 pers testet pos. Andel 0,3 %. Påvist 2 pos med den nye 

deltavarianten 
• Sarpsborg: 4 pos. sist uke – halvparten med ukjent smittevei. Smittetall 9/100’, testet 1150- pos. 

rate 0,3 %, vaksinering planlagt ferdig første uka i juli. 
• Fredrikstad: 8 smittede siste to ukene. 11/100’. pos. rate 0,2 % 
• Halden: Testet 415 sist uke – derav 24 grensependlere. 0 pos fortsatt!! 
• Indre Østfold: 4 positive sist uke. Skiptvet og Marker hadde ingen 
• Fastleger: Intet spesielt.  
• Sykehuset Østfold: Ingen innlagt pasient med Covid19.  
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Sak 120-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse 
Analysert 5300 prøver.  0,5 % var positive – fremdeles lavest i HSØ. 
 
Sak 121-21 Status grenseovergangene  
Svinesund: Testet 5266, 2 positivrate 0.04 %  
Aremark/Bjørkebekk: Testet 103 – ingen positive 
Ørje: Testet 2356 personer – ingen positive 
 
Sak 122-21 Etterregistrering av testresultat 
Innmeldt fra Fredrikstad 
Personer som har hatt covid-19 og fått en vaksinedose skal ha koronasertifikat. 
For at det skal bli gyldig må testresultatet være registrert i MSIS labdatabase.  
Brev fra FHI ang. mangelfull informasjon til bruk i koronasertifikat (vedlagt) 
Det er laboratoriene, eller teststasjonene via laboratoriene, som må korrigere feil eller mangler i 
testresultatet. Kommunene må være forberedt på å håndtere en økning i slike henvendelser, og sikre 
at innbyggerne får den hjelpen de trenger. 
Er det bare laboratoriet som kan sende inn meldingen? I så fall må kommunen melde inn hvilke 
testresultat som mangler. Hvordan gjør vi dette i praksis? 
 

Svar: Alt som er analysert Senter for laboratoriemedisin (fra mars 20) er oversendt MSIS – det foregår 
i sanntid. Hvis det likevel oppdages manglende svar enten i FHI eller i kommune kan IKT-avdelingen 
resende prøvesvar. 

Hvis kommuner blir kontaktet om eller selv finner manglende svar: Send IKT-avdelingen SØ en 
forespørsel på e-post kun med prøvenummer (ingen personalia) til  lvmskliniskikt@so-hf.no   
 (gjelder de prøvene som analysert på Kalnes). Da kan klinisk-IKT rydde opp. Obs. at dette er en 
prøveordning. Klinisk-IKT har ingen vaktordning jf. raske svar, men behandler saker fortløpende. 
Veiledningstelefon på Helse Norge kan gi svar på mange av spørsmålene som har blitt tatt opp i dag. 

Hvis prøve er tatt med D-nummer og kommunen senere har oppdatert den med hjelpenummer, må 
IKT-avdelingen få beskjed om dette. 

Sak 123-21 Testing på grensen 
Innmeldt av Fredrikstad  
Nå som grensen åpner forventes det økt pågang på grensestasjonene. I utgangspunktet skal alle som 
krysser grensen testes med hurtigtest ved passering. Det er kun unntaksvis, ved overskredet 
kapasitet, at myndighetene på grensen kan gi unntak fra dette og at reisende da kan teste seg i 
kommunene innen to døgn. Til det har vi to spørsmål; 

Hvordan er kapasiteten for testing på grenseovergangene, og hvordan vil kommunene få beskjed 
om overskredet kapasitet? 
Hvordan rigger kommunene seg for å ta imot henvendelser og teste disse? 
 

mailto:lvmskliniskikt@so-hf.no
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Ingen fra grensestasjonene var tilstede på møtet – Halden svarer på e-post i etterkant: I går mandag 
den 14. ble de testet 1510 på Svinesund. Dette er på grensen av nåværende kapasitet. En vanlig 
mandag har det blitt testet 500. Dersom kapasiteten overskrides vil som første tiltak de som er testet 
kunne kjøre videre uten å vente på svar. Dersom dette ikke er nok vil en prosedyre fra FHI følges. Det 
vil da skje en sortering av de som har grønt sertifikat. Disse vil kunne kjøre videre uten testing. Det er 
ikke laget rutiner for varsling av kommunene når noen slippes forbi uten testing. Dette ville bli like 
tidskrevende som å teste. 

De som har blitt sluppet gjennom uten testing har fylt ut skjema for grensepassering, men det er 
neppe mulig å spore opp hvem som er testet eller ikke uten telefonisk oppfølging fra senteret for 
innreiseregistrering. Vi for vår del i Halden tror / håper at vi har god nok kapasitet til å teste disse i 
sommer. 

Svinesund Testsenter sier at det ikke foreligger klare planer for opptrapping av bemanningen på det 
internasjonale testsentret. Eventuelt vil man måtte be forsvaret om hjelp. 

 
Sak 124-21 Blir alle antistoffprøvesvar fra SØ registrert i MSIS? 
Innmeldt fra Fredrikstad  
På FHI sine sider står følgende: Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI 
Dersom man har gjennomgått sykdom i utlandet, eller har mistanke om gjennomgått sykdom enten i 
Norge eller utlandet, kan man i etterkant ta antistoffserologi utført ved mikrobiologisk laboratorium 
(altså ikke hurtigtest) i Norge. Dette blir da registrert i MSIS Labdatabasen og vil dermed vises på 
Helsenorge. Dette, sammen med dokumentasjon på å ha fått én vaksinedose, er tilstrekkelig for at du 
kan regnes som fullvaksinert. 

Vi får henvendelser fra innbyggere som ikke finner svar fra antistoffserologi registrert på 
helsenorge.no. Blir alle antistoffprøvesvar fra SØ registrert i MSIS? Hvis ikke dette er gjort til nå, 
hvordan kan det gjøres så folk får gyldige koronasertifikat?  

Svar: Alle svarene skal ligge på helsenorge.no. Der finnes serologisvarene under «Mine prøvesvar» - 
(ikke   under Coronasertifikatet). Når man så får en vaksinedose vil en algoritme sørge for at man 
etter ca. en uke få grønt pass. 

Mange pasienter kontakter fastlegen sin for å få en antistoff-test. Fastlegene har ikke kapasitet til å 
ta serologiprøve. Senter for laboratoriemedisin kan ta antistofftest på sine utestasjoner. Prøven må 
rekvireres av lege. Det kan gjøres av lege på testsenteret (hvis det teknisk er mulig) - lab sjekker dette 

 
Sak 125-21 Pasientreiser og avtale om transport til og fra testing 
Pasientreiser og avtale om transport til og fra testing 
Saken var til behandling forrige Pandemiråd i sak 124-21. Spørsmålet var om Pasientreiser skulle 
opprettholdeavtalen med kommunen gjennom sommeren når behovet for slik transport er fallende. 
Pandemirådet ønsket ikke å si opp avtalen, men ha en beredskap gjennom sommeren. Pasientreiser 
har vurdert dette og svarer:  
Vi har vært i dialog med transportøren og kommet fram til følgende løsning: Våler vil avslutte avtalen 
Pr. i dag har vi følgende tilbud/kapasitet: 

o Mandag – fredag 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinering-av-personer-som-har-gjennomgaatt-covid19-
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 1 bil i tidsrommet 8-22 
 1 bil (totalt 2) i tidsrommet 8-17 

o Lørdag og søndag - 1 bil i tidsrommet 11-19 
Fra og med 1.juli 

o  Mandag – fredag 
 1 bil i tidsrommet 8-22 

o Lørdag og søndag 
 1 bil i tidsrommet 11-19 

o For å sikre en viss beredskap kan det ved behov gjøres avrop på 1 ekstra bil. Dette er en bil som vil 
være i vanlig transportvirksomhet og det må derfor påregnes noe ventetid som følge av at 
eventuelle pågående oppdrag må avsluttes. 

o Betaling for eventuelle ekstra oppdrag vil bli fordelt mellom kommunene og SØ i henhold til 
gjeldende fordelingsnøkkel.  

 

I august vil vi ta opp ordningen til ny vurdering og fra SØ sin side er målet å avvikle denne 
transporten. Det betyr at de kommunene som fortsatt ønsker å kunne tilby pasienter kjøring til 
testsentrene, må finne en løsning i egen regi. 

Konklusjon: Pandemirådet mener at forslaget fra Pasientreiser er godt 

 

Sak 126-21 Anafylaksiberedskap – prosedyren for vaksinehenvisning til sykehus er revidert for 
å inkl. andre aktuelle 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.  

Drøfting: Kommunene mener at å sende en kommunal vaksinatør til SØ for sette vaksinen, registrere i 
Sysvak osv. er tungvint. De ønsker at sykehuset også tar ansvar for dette. 
Det må også avklares om det er fastlege eller vaksinesenteret som skal kontakte sykehusets 
akuttmottak for å avtale vaksinetidspunkt. Forsendelse, klargjøring og kvalitetssikring av vaksinedose 
må også avklares (skal sykehusapoteket involveres?).  
Guro lager et forslag til neste uke hvor hele samhandlingskjeden og ansvars- og oppgavefordeling 
beskrives 
  

Sak 127-21 Lunsj for Pandemirådet før sommeren? – Det sendes ut forslag på dato og sted 
til pandemirådet 

 

Neste møte: 22. juni kl. 13:30. 

 
Odd Petter  
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