
 
 

 PANDEMIRÅDET      ref. 21/00043 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 21. september 2021 kl. 13.30-14.30 

Sted TEAMS 
 
, 
 

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

Fra kommunene:     

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

f 
f 

Aremark, Halden  Kjersti Gjøsund √ Eva Cathrin Lindset 
Lasse Henriksen 

f 
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 Karianne Jenseg Bergman 
Tony Matias Elvegaard 

v 
v 

Fastlege Benny Adelved v 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 156-21 Status fra virksomhetene 
 Moss: Smittetall 137/100’. I hovedsak blant de mellom 10-19 år. Risikonivå 2. Det går bra med 

smittesporing og vaksinering. 

 Sarpsborg: Antall positive sist uke = 40 - en nedgang fra 140 uken før. Samme aldersgruppe som 
andre kommuner. Få med ukjent smittevei. God kapasitet på TISK og vaksinasjon. Risikonivå 2..  

 Fredrikstad: Smittetall 248/100’. Mest fra 6-19 år. Andel positive blant de testede er 2,7%. Det er 
bedre enn på mange uker. Mindre smitte i skoler og barnehager. Mest i husstand. Risikonivå 2 

 Halden: Smittetall 345/100’ - nedadgående fra forrige uke. Samme aldersgruppe som andre 
kommuner. Risikonivå 2. Det ser stadig bedre ut. 

 Indre Østfold: Smittetall 305/100’. Mindre press på TISK. Samme aldersgruppe som andre 
kommuner. 
Marker ingen nye positive sist uke – Skiptvet hadde én positiv 
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 Fastleger: Intet spesielt å rapportere. 

 Sykehuset Østfold: 2 pasient innlagt med Covid19 i dag.  
 

Sak 157-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse  

Analyserte ca. 8000 prøver sist uke. Andel pos 4,2 %.  

Sak 158-21 Status grenseovergangene 

Svinesund: Testet 3316 forrige uke - 0,27 % var positive (9 pers) – nedadgående trend på både 
testing og antall positive. 
Ørje: Testet 643 forrige uke – 1 var positive 
 

Sak 159-21 Vaksinasjon med 3. dose til pasienter med alvorlig svekket 
immunforsvar 

– oppfølging av sak 155-21 fra forrige møte 

Status på arbeidet i SØ vedrørende utsending av dokumentasjon til aktuelle pasienter  

Ca. 3000 pasienter er identifisert som aktuelle. Disse skal få brev fra sykehuset. Dette er under arbeid. 

Mange av disse pasientene skal ha dose nr. 3 pga. medikamentbruk og kan henvende seg til sin 

kommune for vaksinasjon med annen type dokumentasjon enn brev fra sykehuset. Dette er godt 

informert ut til publikum på kommunenes hjemmesider o.l. 

 

Sak 160-21 Sykehuset vaksinerer nå sine pasienter i risikogruppene med 
vaksinedose 3 

Disse registreres i SYSVAK. Er det i tillegg nødvendig å sende kryptert melding til kommunene? 

Svar: Det er ikke behov for dette ennå.  

 

Sak 161-21 Videre drift av luftveispoliklinikker eller koronalegevakter i kommunene 

Luftveispoliklinikker eller koronalegevakter ble etablert i starten av pandemien - det er et stort og 

økende press på flere av disse. Mange kontakter virksomhetene for alle slags luftveisproblemer som 

nå kommer for fullt. Flere kommunen har oppbemannet for å møte behovet.  

Kommunen ønsker en tydelig retningslinje på 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?  

Drøfting: TISK-gruppe i Helsedirektorat diskuterte saken forrige uke. Det ble ikke tatt noen 

beslutninger om dette i det møtet. Ingenting er landet ennå og det kan ta litt tid og kommunene må 

selv beslutte hva de skal gjøre. 

Moss og Sarpsborg har måttet oppbemanne koronalegevakten pga. stor pågang. Fredrikstad har ikke 

gjort endringer ennå. Halden har brukt koronalegevakten på en annen måte enn andre og kommuner 

og har nå lagt ned denne på dagtid pga. lite bruk (gjennom hele pandemien). Fastlegene følger opp 

sine pasienter på dagtid.  

 



 
 

 PANDEMIRÅDET      ref. 21/00043 

Sak 162-21 Analysering av agens utover sars-cov-2  

Nå som vi går inn mot høstsesong med flere luftveisvirus; hvilken tanker har laboratoriet mtp. 

analysering av andre agens enn sars-cov-2.    

Svar: Lab har foreløpig satt opp og analysert disse andre viruspakkene etter som fastlegene har 

rekvirert dem (sist uke var antallet 140 prøver – 27 var pos. på enten RS-virus eller parainfluensa). Det 

er fremdeles god kapasitet på analyse flere, men viruspakken skal kun rekvireres på pasienter med 

symptomer på viral luftveisinfeksjon. Merk: Vi analyserer fra samme glass/pinne, så ikke sendt med 2 

glass – det blir merarbeid for lab. Svartid på viruspakke er lenger enn for SARS-COV-2 – analysen 

utføres ikke i helgen 

Informasjon om rekvirering av viruspakke / CV19 sendes ut fra lab til alle fastlegene. 

Sak 163-21 Svartider 23.9.2021 

Torsdag 23.9 skal det byttes servere kl. 07-11. Det betyr noe forsinkede svartider (ca. 4-5 timer) og at 

positive prøver kan bli ringt ut etter kl. 20 på torsdag. Prøver som kommer inn på onsdag blir satt opp 

senere på torsdag (eventuelt fredag). Lab har satt på ekstra bemanning onsdag og torsdag 

ettermiddag og kveld for å få kjørt flest mulig prøver onsdag/torsdag. Hvis kommunene kan sende 

inn prøvene noe tidligere på onsdag er sjansen større for at de kan kjøres torsdag. 

 

Eventuelt:  

Sykehuset, ved Jon Birger og Helge, vil raskt gå ut i media med informasjon om RS-virus, hvordan 

man skal håndtere og forholde seg til det – kontakte lege osv. - særlig blant de aller minste. 

 

Neste møte: 28. september kl. 13:30. Odd Petter  


