
 
 

 PANDEMIRÅDET      ref. 21/00043 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 2. november 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 V 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 

f 
V 

Rakkestad, Sarpsborg  Sapna Tarsem Iqbal V Karianne Jenseg Bergman 
Tony Matias Elvegaard 

f 
f 

Fastlege Benny Adelved V Jens Lind-Larsen f 

Fra sykehuset:     

SØ Helge Stene-Johansen V   

SØ Jon Birger Haug V Gro Bøhler f 

SØ Odd Petter Nilsen V   

SØ Anne-Kathrine Palacios V Anita Kanestrøm V 
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Sak 177-21 Status fra virksomhetene 
 Moss: Smittetall 171/100’/14 dager– Ingen på sykehus. Flest smittede i alder 10-19 år. 11 skoler 

er berørt (mange av smittetilfellene er kjente nærkontakter, dvs. de har blitt smittet andre steder 
enn på skolen. Det er følgelig ikke snakk om store utbrudd, men mer spredte klynger av noen 
tilfeller.) 

 Sarpsborg: Stigende trend. 350/100’. 2 pas. på sykehus siste uka. En del skoler er berørt, men vi 
ser heldigvis lite tendens til videresmitte i skolesammenheng. Overvåker nøye fra dag til dag for å 
vurdere tiltak. Utbrudd i et bofellesskap 

 Fredrikstad: 159/100’ – økende smittetrend. Mest i alderen 0-49 år. Utbrudd på et sykehjem. Har 
åpnet den tredje utdelingsstasjonen for hurtigtester. De er for folk med symptomer og 
nærkontakter til kjente positive tilfeller. Planlegger mer opplysningsarbeid gjennom media. 

 Halden: Stille før stormen- lite smitte. Fokus på utdeling av hurtigtester. Mange er syke, men for 
få tester seg. Smittetall 57/100’ 
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 Indre Østfold: 139/100’. Økende smitte. Utbrudd på en bedrift i Marker. 5 smittede i Skiptvet 

forrige uke. 

 Fastleger: Intet spesielt 

 Sykehuset Østfold: Økende tilstrømning - 12 CV19-pasinter innlagt i dag – ellers har sykehuset 70 
pasienter i overbelegg innen somatikken på Kalnes. Grad av beredskap avgjøres i kveld. Mange 
barn med RS virus er innlagt. Generelt utfordrende drift pga. overbelegg. 

 

Sak 178-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse  

Testet ca. 3000 prøver   

Mer luftveisdiagnostikker generelt.  

Når barn testes av barneavdelingen, ser vi at svarene for RS kommer raskere på Helsenorge.no enn 

det laboratoriet gir ut svar til egne leger. Det betyr at mange foreldrene får beskjed før våre klinikere 

og ringer barneavdelingen. Våre klinikere skal nå få varsel samtidig som svaret går til Helsenorge.no 

slik at de er informerte. 

 

Sak 179-21 Status grenseovergangene 

Svinesund: Testing på grensa består, men det er lite testing (212 sist uke – 3 positive) 

 

Sak 180-21 Samarbeid gjennom høst- og vintersesongen 

Hvordan skal vi holde hverandre gjensidig oppdatert gjennom ukene og månedene som kommer, om 

kapasitet, pågang og behov for tiltak.  

Hvordan skal vi jobbe sammen for å vurdere nødvendige smitteverntiltak, råd og anbefalinger til 

befolkningen ved en presset helsetjeneste?  

Må vi i Østfold ha lavere terskel enn andre steder for råd og anbefalinger pga. presset kapasitet i 

sykehuset?  

Drøfting: Vi beslutter å opprettholde Pandemirådet som arena for samarbeid. Det vil være en arena 

for videre samarbeid gjennom influensasesongen og anses som en god møteplass. 

Innspill: 

 Skal vi strukturerte møtet på en annen måte? Skal noen utvalgte representanter sette sammen 
agenda for de kommende møtene for å bli mer målretta? Vi bør kunne sette sammen status for 
hhv. kommuner og sykehus for å se hele bildet og dermed kunne beslutte gode og målretta tiltak. 

o Bl.a. skal kommunene gjøre en vurdering hver uke hvor de ser på: Symptomtrykket i 
befolkningen, antall legekonsultasjoner for luftveisinfeksjoner, antall smittede, dødsfall, 
innleggelser i sykehjem og sykehus, vaksinasjonsdekning, sykmeldinger hos ansatte, 
utbrudd i barnehager-skoler- institusjoner m.m.   

o Hver tirsdag skal nå sykehuset rapportere til HOD på beleggsprosent på barneavdeling og 
antall ledige senger i somatikken. Dette kommer i tillegg til de daglige rapportene om 
covidpasienter og intensivkapasitet. 
Status og kapasitetsutfordringer må rapporteres – hva skal vi ha? 

o Alle disse parameterne kan vi bruke for å risikovurdere. Kan vi finne noen 
nøkkelparametre som vi kan bruke for vår felles vurdering for å påvirke / gjøre tiltak? 
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o Hvilket nivå på tiltak skal vi legge oss på? Vi må være samstemte. Det er pt. lite 

restriksjoner i samfunnet selv der hvor det mye smitte. 
Det besluttes at Berit, Jon Birger og Odd Petter bidrar til en mer målrettet agenda. 

 Skal vi ha to møter pr. uke? Vi kan bruke det etablerte fredagsmøte for kommunene som møte nr. 
2. Der er sykehuset (smittevern) allerede deltaker. Første del av møtet kan brukes til status og 
kapasitetsutfordringer 

 Hygienesykepleierne på sykehuset vil intensivere sin innsats i kommunene og vil være lett 
tilgjengelig for kommunene. Det er et supplement til smittevernarbeidet. 

 Når sykehuset blir presset på kapasitet har det allerede vårt økende trykk i KHT og 
sykehuskapasitetsutfordringer er derfor en sen indikator. Kapasitetsutfordringer under oppseiling 
kan ses tidlig i kommunene og informasjon om dette kan bidra til å komme mer i forkant og kan 
begrense bl.a. sykehusinnleggelser.  

 Informasjon fra samarbeidsmøtene må deles i kommunen og da spesielt med fastleger og ledere 
på institusjoner. Disse må involveres med mål om redusere innleggelse i akuttmottaket av de 
pasientene som kan få like god behandling i kommunen.  

 Enkelte har foreslått å gi dose nr. tre til helsepersonell, bl.a. for å holde disse på jobb og sikre 
beredskap. Enighet om at Pandemirådet henvender seg til Stasforvalter med et ønske en tredje 
dose. Det kan gi bedre beredskap i helsetjenestene.  
PS. Kristian har i etterkant av møtet sendt en forespørsel fra Pandemirådet til Statsforvalteren 

 Hva er kriterier for innleggelse i sykehus og hva er ikke kriterier for innleggelse?  
o Hvilke sykehjemspasienter skal legges inn / ikke legges inn. Vi lagde et flytskjema tidlig i 

Pandemien for hvem som kan (skal) behandles i kommunen og hvem som skal legges inn 
– skal det lages et nytt flytskjema? 

 Hvor stor del av SØ’s overbelegg skyldes covid? Eller RS? Tallmessig er dette kanskje ikke årsak til 
overbelegg, men slike parametere kan hjelpe oss å analysere årsaken til overbelegget. I hovedsak 
kan det se ut som det er mye annen sykdom som er drivende for antall innlagte. 

 
 

Sak 181-21 Stigende smittetall CV19 – flere covidpasienter innlagt Kalnes i dag - skal 
det innføres skjerpede smitteverntiltak?  

Kreftavdeling har nå innført obligatorisk munnbind for ansatte og pasienter/pårørende – det vurderes 

også på lungeavdelingen og infeksjonsavdelingen. 

Det vurderes om ansatte med lette symptomer på sykehus skal ta en antigentest før de går på jobb. 

Hvis den er positiv skal helsepersonellet ta PCR-test. Sykehusansatte kan ta test i hjemkommunen 

Har kommunene gjort tiltak vedrørende smittevern? Begrensninger? Fint å informere hverandre 

straks endringer skjer (utover innskjerpe / påminne om regler for håndhygienene og at ansatte skal 

holde seg hjemme hvis de blir syke/får symptomer).  

Er det lett å ta antigentest i kommunene? Drop-in? Åpningstid? Viktig å teste flest mulig med 

symptomer enten ved å ta en hurtigtest selv eller gå på teststasjonen.  

Halden har et ønske om å tilby drop-in-testing i hele testsenterets åpningstid. Dette vil trolig øke 

testvolumet. Eller holder det å dele ut hurtigtester?  
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Sak 182-21 Status arbeidet med RS-virus 

Arbeidsgruppa nedsatt av Pandemirådet lager et flytskjema som støtte for vurdering av hvilke barn 

som kan behandles i kommunene og hvem som bør legges inn på sykehus. Jon Olav Hunderi ved 

barneavdelingen leder arbeidet og inviteres til Pandemirådet neste tirsdag.  

-I kommunene er det mange syke barn i barnehagene. Informasjon fra arbeidsgruppa /flytskjema bør 

ut så raskt som mulig.  Det er behov for snarlig statusoppdatering – i fredagsmøte førstkommende 

kan det gis tilbakemelding om arbeidet. 

Neste møte: 9. november kl. 13:30.  

Odd Petter  


