
 
 

 PANDEMIRÅDET      ref. 21/00043 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 31. 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 
Sofie Lund Danielsen 

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 f Jens Lind-Larsen  

Fra sykehuset:     

SØ Helge Stene-Johansen v   

SØ Jon Birger Haug f Gro Bøhler f 

SØ Odd Petter Nilsen v Anita Kanestrøm √ 

SØ Anne-Kathrine Palacios v   
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Sak 139-21 Status fra virksomhetene 
 Moss: Smittetall 93/100’ siste 14 dager - det er en dobling fra uke 33 til 34. Særlig i de yngre 

aldersgruppene. 

 Sarpsborg: Stabil smittesituasjon. Smittetall 242/100’. 10 % ukjent smittevei.. 62 % av alle 
positive er under 20 år. Skole-/selvtesting fungerer godt. Bruker mye tid og ressurser på å pakke 
kit for selvtesting. Bruker helst SD Biosensor-hutigtest. 

 Fredrikstad: Smittetall 410/100’ – 252 pos siste uke. Nesten ingen med ukjente smitteveier –  
mye på skoler - har god oversikt, men svært utfordret TISK-kapasitet! 

 Halden: Jamt og stabilt siste ukene. Økning denne uka. Vurderer massetesting til uka – 
selvtesting – bruker da hurtigtest. PCR kun av de som har symptomer. Smittetall 182/100’.  

 Indre Østfold: Kraftig oppblomstring –smittetallet er 430/100’. Har rimelig kontroll på 
smitteveier. Mye selvtesting. 

 Fastleger: Intet  

 Sykehuset Østfold: 7 pasient innlagte pasient med Covid19.  
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Sak 140-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse  

Analyserte i underkant av 10000 tester sist uke. Andel pos 5,4 %. Har startet kveldsskift – se sak 143-

21 

Det er et ønske at kommunene skriver på rekvisisjonen om den testede har positiv hurtigtest.  

Sak 141-21 Status grenseovergangen 

Svinesund: Lavere antall som tester seg. 4032 tester forrige uke. 0,55 % var positive. 
 

Sak 142-21 Fullvaksinert helsepersonell som får symptomer.  
Er hurtigtest nok før de kan gå tilbake til jobb? (Faglig spm som sendes FHI). Kan evt. sykehuset bistå 

med å teste ansatte i kommunene hurtig?  

Svar: Kommunene har sendt en henvendelse til FHI og svaret er: Vanlig befolkning – her er hurtigtest 

tilstrekkelig og pålitelig all den tid vedkommende ikke er en kjent nærkontakt eller har vært ute og 

reist (uavhengig av vaksinestatus). For helsepersonell er anbefalinger fra FHI at man parallelltester 

med PCR før de går tilbake på jobb selv om de er fullvaksinerte (parallelltesting gjelder også beboere 

/ brukere på institusjon) 

Til spørsmålet om sykehuset kan bistå med raskt å analysere prøver fra ansatte i kommunene: 

Sykehuset har kun hurtig-PCR til bruk for inneliggende pasienter. Man kan vurdere å reetablere 

rutinen med å bruke blå poser og levering før kl. 11 for kritisk viktig personell, for å få svar samme 

dag iht. prosedyren vi brukte før sommeren. Vi kommer tilbake til dette. 

 

Sak 143-21 Senere utringing av positive svar.  
Senter for laboratoriemedisin har satt inn kveldsskift for å håndtere økt antall tester / analyser. Det 

betyr at utringing av svar kan komme senere på dagen. Utringing skal være ferdig kl. 20. 

Åpningstid i helg er vanlig dagtid. Det ringes da ut senest kl. 17 

 

Sak 144-21 Endring Pasientreiser 
Pasientreiser har gjort en del lettelser i gjeldende restriksjoner for pasienttransport etter råd fra FHI. 

Endringene (både taxi og buss) iverksettes i morgen og det er fint om dere kan informere / snakke 

om det i pandemirådsmøtet (leder av Pasientreiser Bjørn-Arild Lundquist) 

Sak 145-21 Evaluering av Pandemirådets arbeid – til info 
Fredag kl. 13-15 skal Pandemirådet ha en arbeidslunsj på Kalnes for å evaluere eget arbeid. 11 stk. 

har meldt seg og alle regioner er representert. Samhandlingssekretariatet sender ut spørsmål, 

evalueringspunkter og mandat i løpet av dagen i dag.  

Neste møte: 7. september kl. 13:30. 

Odd Petter  

 


