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Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 17. august 2021 kl. 13.30-14.30 
Sted SKYPE 

 
, 
 

f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer / andre:  
Fra kommunene:     
Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess F Guro Steine Letting 

Lise Wangberg   Storhaug 
f 
√ 

Aremark, Halden  Kjersti Gjøsund √ Eva Cathrin Lindset f 
Indre Østfold, Marker, Skiptvet Jan Børre Johansen V Barbro Kvaal f 
Moss, Råde, Våler, Vestby Kristian Krogshus V Sarah Frandsen Gran 

Ingrid Christensen 
 
 

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

 

Fastlege Benny Adelved V Jens Lind-Larsen  
Fra sykehuset:     
SØ Helge Stene-Johansen f   
SØ Jon Birger Haug √ Gro Bøhler f 
SØ Odd Petter Nilsen v Anita Kanestrøm √ 
SØ Anne-Kathrine Palacios v   
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Sak 135-21 Status fra virksomhetene 
• Moss: Forholdsvis rolig. Smittetall 115/100’ – dvs. 57 pos. siste 14 dager. Lite ukjent smittevei.  

7 fullvaksinerte har vært positive siste mnd. 
• Sarpsborg: Klart stigende trend. Smittetall 161/100’. 65 positive sist uke - 9 % ukjent smittevei. 
• Fredrikstad: Økende smitte siste uke – 72 positive. 3 med ukjent smittevei, 10 % var fullvaksinert. 

Mest importsmitte. Lite generell smittespredning i kommunen. Smittetall 133/100’. Spent på 
skolestart og økt smitte/smittesporing. 

• Halden: Rolig periode. Et lite utbrudd for 4 uker siden med unge voksne. Det ble raskt slått ned. I 
uke 32 hadde vi 28 tilfeller. Smittetall 115/100’. En del importsmitte bekymrer kombinert med 
skolestart 

• Indre Østfold: Økende trend, men rolig. Smittetall 44/100’. Marker 5 positive. Ingen smitte i 
Skiptvet siden 27.7 

• Fastleger: Intet spesielt. Ganske rolig. 
• Sykehuset Østfold: Fredelig. En pasient innlagt pasient med Covid19.  
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Sak 136-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse  
Analyserte ca. 5000 sist uke. Andel pos 4,8 %. God kapasitet 

Sak 137-21 Status grenseovergangen 
Svinesund: Det er en kraftig økning i antallet positive tester på grensa. 
Mandag - torsdag i uke 32 er det gjennomført 5600 tester, og av disse har 50 vært positive. Det betyr 
at vi nærmer oss en av hundre. Flertallet av de som er positive er under 18 år og asymptomatiske 
Samtidig er det fortsatt svært mange biler som ikke dirigeres innom teststasjonen grunnet kø-
problematikk på E6. Det er tett samarbeid med politiet. 
Sist uke ble det testet 10800 personer. 67 var positive.  
 
Ørje: Det var travelt da det var grønt i Värmland. Alle ble testet og det ble køer. Roligere nå - forrige 
uke ble det tatt 2678 tester – 5 var positive.  

Aremark: Rolig. 

Sak 138-21 Tidspunkt for utsendelse av svar fra Senter for laboratoriemedisin  
Innmeldt fra Moss: Kunne vi tatt en gjennomgang av tidspunkter laben har for å sende svar ut til 
kommunene? Dette for å kunne planlegge bemanningen i kommunen fremover. 
Både tidspunkt for hvilke tidspunkter svar blir analysert og også når de ringes ut. Det er 
smittesporere/leder for testsenter/smittesporing som etterlyser dette mtp om deres arbeidsturnus 
bør endres. 

Svar: Svar sendes ut fortløpende. Alt er ferdig analysert på dagtid dvs. kl. 17, med det volumet som er 
nå. Hvis volumet øker, må vi starte opp med kveldsvakter og da kan svar foreligge senere. Vi gir 
beskjed hvis kveldsvakter etableres. Vi sender pt. en SMS til Fredrikstad, Sarpsborg og Moss når alt er 
ferdig analysert. De har bedt om dette. SMS kan også sendes ut til de andre kommunene hvis lab får 
et mobilnummer til det bruket. 

 

Evt. Vaksinedoser fra sykehuset til kommunene 
Sykehuset har vaksinedoser til overs denne og neste uke. Disse kan kommunene gjøre bruk av hvis 
det er behov for dette. Kontakt Gro Bøhler (976 19 235) hvis det er aktuelt. 

 

Neste møte: 24. august kl. 13:30. 

Odd Petter  
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