
 
 

 PANDEMIRÅDET      ref. 21/00043 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 14. september 2021 kl. 13.30-14.30 

Sted TEAMS 
 
, 
 

f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer / andre:  

Fra kommunene:     

Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess f Guro Steine Letting 
Sofie Lund Danielsen 

v 
f 

Aremark, Halden  Kjersti Gjøsund √ Eva Cathrin Lindset 
Lasse Henriksen 

F 
v 

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 Karianne Jenseg Bergman 
Tony Matias Elvegaard 

 
v 

Fastlege Benny Adelved v Jens Lind-Larsen  

Fra sykehuset:     

SØ Helge Stene-Johansen f   

SØ Jon Birger Haug v Gro Bøhler f 

SØ Odd Petter Nilsen v Anita Kanestrøm √ 

SØ Anne-Kathrine Palacios v   
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Sak 152-21 Status fra virksomhetene 
 Moss: Smittetall 153/100’ - det er en svak nedgang i antall smittede. Insidensen i 5-7. klasse er 

under terskelverdi for å starte testing ukentlig. I ungdomsskole og VGS testes det ukentlig og det 
fungerer godt.  

 Sarpsborg: Fin uke 36. 140 positive - lite ukjent smitte. Massetesting fungerer veldig godt. 
Nedskalerer dette noe denne uka. 

 Fredrikstad: Smittetall 450/100’ - smitten faller. 137 positive forrige uke mot 250 uka før. Testing 
i skolene fungerer bra. 2700 PCR-tester forrige uke 

 Halden: Smittetall 115/100*. Ukjent smittevei 10 %. Fallende smittetall. Tester mye i skolene. 
Massetesting i ungdomsskolene 

 Indre Østfold: Ganske stabilt – 100 pos. i uke 36, som foregående uke. Stort sett smitte innad i 
familien. Marker 3 nye tilfeller og Skiptvet 9 nye tilfeller sist uke. 

 Fastleger: Intet spesielt å rapportere. 

 Sykehuset Østfold: 1 pasient innlagt med Covid19 i dag.  
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Sak 153-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse  

Analyserte 11064 prøver sist uke. 622 pos. Andel pos 5.62 %. Litt i underkant av snittet i HSØ. 

Sak 154-21 Status grenseovergangene 

Svinesund: Testet 3404 forrige uke.  0,24 % var positive (8 pers) – det er en nedgang 
Ørje: Testet 814 forrige uke – 4 var positive 
 

Sak 155-21 Vaksinasjon med 3. dose til pasienter med alvorlig svekket 
immunforsvar 

Innmeldt fra Fredrikstad 
Det er nok en pasientgruppe som er utålmodige etter å få vaksine, etter som det er mye smitte i 
Østfold.  
Hvordan kan dette løses i Østfold? 
Brev fra FHI var vedlagt innkallingen 

Til møtet i dag har det allerede kommet nytt brev «Ytterligere informasjon om 3. dose …»  
Utdrag: For å få 3. dose må det dokumenteres at en person tilhører de utvalgte gruppene med 
alvorlig nedsatt immunforsvar. Spesialisthelsetjenesten er hovedansvarlig for dette, og pasientene vil 
identifiseres der og de vil motta et brev fra sykehuset som de kan ta med seg til kommunen når de 
skal bestille eller møte opp til vaksinasjon. Men siden dette kan ta noe tid har spesialisthelsetjenesten 
i tillegg kommet frem til følgende alternative måter å dokumentere at de tilhører en pasientgruppe 
som kan motta en tredje dose: … (Alternativene er beskrevet i brevet) 
- Sykehuset vil finne en praktisk måte å håndtere utsendelse av dokumentasjon til pasientene på. En 

skissert løsning fra kreftavd. (ref. av Jon Birger) der avdelingen lager lister over aktuelle pasienter og 

oversender hjemkommunene for elektronisk innkalling, ble avvist av kapasitetshensyn og fordi 

vaksinasjonssentra nå er nedskalerte mange steder. Jon B. gir tilbakemelding om dette, og sender ut 

påminnelse om FHI sin fremgangsmåte til aktuelle avdelingsledere i SØ.   

 

Saken følges opp i neste Pandemiråd 

 

Eventuelt: Videre drift av luftveispoliklinikker eller koronalegevakter i kommunene 

Sarpsborg: Luftveispoliklinikker eller koronalegevakter ble etablert i starten av pandemien - det er et 

stort og økende press på disse. Mange kontakter virksomhetene for alle slags luftveisproblemer som 

nå kommer for fullt. Kommunen må bemanne opp disse for å møte behovet.  

Det er et ønske om å sende en felles henvende seg til sentrale myndigheter med spørsmål om hva 

planen er for disse legevaktene/luftveispoliklinikkene. Nå er vi i ferd med å åpne samfunnet – vi har 

høy vaksinasjonsdekning og spørsmålet er: Hvor lenge skal man ha disse poliklinikkene etablert? 

Fastlegene er også usikre på hvordan de skal håndtere luftveispasienter med hensyn til testing og 

graden av smittevern?  

Vi ønsker tydelig retningslinje på dette. 

Guro sitter i en TISK-gruppe i Helsedirektorat. De har møte i morgen. Hun vil ta med 

spørsmålsstillingen fra kommuner og fastleger inn i dette møtet. Vi avventer tilbakemelding fra Guro 

før vi gjør mer med saken 

Neste møte: 21. september kl. 13:30. Odd Petter  


