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Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 22. juni 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 

Anne Kristine Nitter 
f 
f 

Aremark, Halden  Kjersti Gjøsund f Eva Cathrin Lindset V 
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 
Karianne Jenseg Bergman 

V 
f 

Fastlege Benny Adelved V Jens Lind-Larsen f 
Fra sykehuset:     
SØ Helge Stene-Johansen V   
SØ Jon Birger Haug f Gro Bøhler f 
SØ Odd Petter Nilsen (ref.) V Anita Kanestrøm f 
SØ Anne-Kathrine Palacios V   
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Sak 128-21 Status fra virksomhetene  
• Moss: 8 smittede siste uke. Smittetall 16/100’/14 dager - positivrate 0,4 %. Risikonivå 1 
• Sarpsborg: Stabile og rolige forhold. Smittetall 18/100 – 6 pos.sist uke - alle med kjente 

smitteveier. Positivrate 0,5 %. Risikonivå 1 
Rakkestad – ingen nye smittetilfeller siden 1.6 

• Fredrikstad: 10 smittede siste uke.. Testet 1143 personer. Positivrate 0.9 %. Smittetall 14/100’ 
• Halden: Testet 412. Ingen positive siste uka 
• Indre Østfold: Ingen smittede forrige uke i noen av kommunene! 
• Fastleger: Intet spesielt.  
• Sykehuset Østfold: En innlagt pasient med Covid19.  
 
Sak 129-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse 
Analysert ca. 5000 prøver – omtrent som før.  0,4 % var positive  
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Sak 130-21 Status grenseovergangene  
Svinesund: Testet 7497 personer - positivrate 0.027 % - 2 positive. Behovet for testing har falt 
dramatisk pga. etablering av coronapass - OK kapasitet på Svinesund nå. 
Aremark/Bjørkebekk: Testet 214 – ingen positive 
Ørje: Testet 3078 personer – ingen positive 
 
Sak 131-21 Blir alle antistoffprøvesvar fra SØ registrert i MSIS? 
Oppfølging fra forrige møte se Referat fra 15.6.21 – sak 124-21 

Senter for laboratoriemedisin har sjekket opp saken og svarer: 

Sykehuset Østfold stiller sine utestasjoner til dispensasjon for prøvetakning av SARS-CoV-2 
antistofftest for innbyggere som har behov for det.  

For å kunne gjennomføre prøvetakning må rekvisisjonen komme elektronisk til våre utestasjoner. 

Vi har gjort følgende kartlegging av hvilke kommuner som pr nå kan rekvirere denne analysen 
elektronisk fra sine systemer (DIPS Interactor): 

- Fredrikstad og Hvaler Legevakt – HER 92167 
- Indre Østfold kommune Legevakt – HER 147611 
- Mosseregionen Legevakt – HER 151035 
- Halden kommune Beredskap C19- OS testsenter - HER 156487 
- Halden kommune Beredskap C19- Svinesund testsenter – HER 156486 
- Vestby kommune Smittevern, Beredskap C19 – HER 135494 
 
• Dette er de kommunene som pr nå er klare for å kunne starter med rekvirering av SARS-CoV-2 

antistofftest pr. d.d. (I tillegg kan alle fastleger med DIPS Interactor rekvirere) 
• De kommunene som pr nå ikke har en løsning som støtter elektronisk rekvireringer av denne 

analysen kan benytte seg av en nærliggende kommune for rekvirering, hvis de ønsker dette. 
• Rekvisisjonen sendes så elektronisk til våre utestasjoner, og innbyggeren står fritt til å velge den 

utestasjon som er meste hensiktsmessig for dem å benytte for selve prøvetakningen. 
• Gi oss beskjed hvis det er ønskelig å benytte denne løsningen, slik at vi får informert våre 

utestasjoner samt gi nødvendig opplæring om rekvirering via ekstern prøvetakning. 
 
Konklusjon: Pandemirådet hadde ingen kommentarer til dette forslaget. 

Sak 132-21 Anafylaksiberedskap – prosedyren for samarbeid og 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 multi-allergi og gjelder dermed få pasienter 

Konklusjon: Prosedyren er godkjent av Pandemirådet og kan distribueres til fastleger 
 

Neste møte: 29. juni kl. 13:30. 

Odd Petter  

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Pandemir%C3%A5d/2021/Pandemir%C3%A5d%20-%20referat%2021.6.15.pdf

	Sak 128-21 Status fra virksomhetene
	Sak 129-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse
	Sak 130-21 Status grenseovergangene

