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Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 16. 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 
V 

Indre Østfold, Marker, Skiptvet Jan Børre Johansen f 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 f   

SØ Jon Birger Haug f Astri Larsen V 

SØ Odd Petter Nilsen V   

SØ Anne-Kathrine Palacios f Anita Kanestrøm V 
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Sak 192-21 Status fra virksomhetene 
 Moss: Smittetall 522/100’. sist uke 259 smittede derav 100 i alderen 10-19 og 52 i alderen 0-9 år. 

19 % ukjent smittevei. Smitte på mange skoler. Press på legevakt og fastlegene. Vaksinerer 3. 
dose over 65 år. Scenario 2. 

 Sarpsborg: Scenario 2. Høyt smittetrykk. Smittetall 570/100’.  17 % ukjent smittevei. Mest smitte 
blant 6-13 åringer. God oversikt over utbruddssituasjoner. Legevakt har økte utfordringer med 
høyt trykk. Utfordringer i bemanningssituasjonen på både legevakt og for øvrig i KHT. 
Vaksinasjon 3 dose godt i gang.  
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 Fredrikstad: Scenario 2. Fortsatt smitteøkning. Smittetall 420/100’ - 9 % ukjent. De fleste 

smittede er unge 0-24 år. Hurtigtester: 6000 utdelt forrige uke. Behov for flere hurtigtester. 
Smitteoverføring foregår i hovedsak i hjemmet. Mye luftveisinfeksjoner på legevakt og på 
fastlegekontorene. Godt i gang med vaksinasjon med 3. dose for de over 65 år. 

 Halden: Scenario 1. Smittetall 198/100’. Økende trend. Legevakt / fastlegene har økende press.  

 Indre Østfold: Tredobling av antall smittede forrige uke. Smittetall 434/100’. 40 % er i 
grunnskolen. Lite på VGS. Mye smitte i familie, sørlig der foreldrene ikke er vaksinert.  

 Fastleger: Merker ikke så mye press vedrørende coronasmitte, men mye for annen 
luftveissmitte. Mange er urolige for barn som er syke over tid. 

 Sykehuset Østfold: 16 CV19-pasinter innlagt i dag. Det er en liten økning. Ingen økning i 
beredskapsnivå. Rapport for øvrige parametere var vedlagt innkallingen. Hele 
infeksjonsavdelingen er omgjort til CV-post. Antall barn med RS har gått ned siste uka. Innført 
munnbind ved all pasientkontakt på hele sykehuset. 

 

Sak 193-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse  

Testet ca. 4600 prøver – litt stigende. 777 positive. Andel pos 17 %. God kapasitet på analysering, 

men det tar tid å ringe ut positive svar, så det kan bli litt forsinkede svar (etter kl. 16) 

God kapasitet til analysere luftveispakker. 

 

Sak 194-21 Status grenseovergangene 

Svinesund: Testet 406 (en dobling) – 2 positiv sist uke. Når politiet er til stede er det flere som tester 

seg. Ingen kø for testing på grensa. 

Ørje: Testet få sist uke – få positive 

 

Sak 195-21 Erfaringer fra pressemeldingen vedrørende «samordning om tiltak» 
kommunene og sykehuset imellom 

Vi fikk sendt ut meldingen, men det var ikke så lett å enes om innholdet. Bakgrunnen var at sentrale 

myndigheter ønsker at vi skal samordne oss regionalt for å finne felles tiltak og stå sammen om disse. 

Smittesituasjon var ulik i de enkelte kommunene og ikke alle kunne støtte hele tekstforslaget. Den 

endelige teksten ble derfor utvannet ift. til utgangspunktet. Det ble altså lite nytt (og spennende?) og 

det så derfor ikke ut til at denne meldingen ble plukket opp av media. 

 

Hva er lurt å gjøre neste gang: De kommunene (f.eks. de som har felles bo- og arbeidsregion) som 

ønsker samme tekst kan kanskje presentere noe sammen, selv om vi helst vil at det skal gjelde alle. 

Det kan være enklere å enes i en mindre og mer ensartet gruppe kommuner. Selv om vi ikke klarte å 

bli helt enige denne gangen, så opplevde vi på nytt at vi jobber godt sammen og støtter hverandre.  

Vi trenger hjelp fra Statsforvalter for å se helheten i regionen. 

Statsforvalteren vil gjerne bidra til å fascilitere møter med f.eks. FHI/Hdir hvis vi ønsker bistand, 

hjelp, koordinering og støtte.  

I den fasen av pandemien vi er i nå, er det krevende for lokalt helsevesen (og øvrige innbyggere) å 

forstå / tolke alle signalene rundt smittehåndtering gitt fra sentrale myndigheter, som jo ønsker at 
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smittehåndtering skal vurderes og bestemmes lokalt. Det er behov for tydeligere avklaringer på 

mange spørsmål. Pandemirådet vil derfor i neste møte drøfte dette videre og eventuelt utarbeide en 

henvendelse til sentrale myndigheter. 

 

Sak 196-21 Rapport fra kommuner og sykehus på viktige parametere for å vurdere 
status og eventuelle tiltak  

Kristian ser på muligheten for å lage ett felles skjema som alle kan fylle inn i via f. eks. Google Forms 

 

Sak 197-21 Avdeling for smittevern ønsker at SØ og kommunene har de samme 
rådene rundt det nye tiltaket som ble varslet av regjering 12/11.  

Innmeldt av avdelingen infeksjon og smittevern SØ 

Ett av de varlede tiltakene var: Uvaksinert helsepersonell skal rutinemessig tests x2 i uken + bruke 

munnbind. 

Hva tenker kommunene om dette tiltaket, hvilken test skal benyttes (antigen eller PCR) 

Drøfting: Det har ennå ikke kommet noe skriftlig fra helsedirektoratet vedrørende dette og vi må 

avvente innholdet i denne instruksen / veiledningen før vi beslutter noe lokalt 

 

Sak 198-21 RS-virus – status fra arbeidsgruppa nedsatt av pandemirådet  

Barneavdelingen har gjort avtale med alle legevaktene om undervisning fra dem om dette temaet. 

Undervisningen vil foregå fysisk på hver enkelt legevakt. Legevakten kan gjerne invitere fastleger o.a. 

til undervisningen. 

Det er utarbeidet en veileder (ikke flytskjema) som er til godkjenning og vil sannsynligvis bli 

distribuert til alle fastleger og legevakter 17.11.21  

Kommunikasjonsrådgiver i SØ og Moss vurderer hvordan dette skal kommuniseres ut. 

 

Sak 199-21 Utringing av positive svar  

(oppfølging av sak fra forrige møte)  

Saken gjaldt (fra forrige ref): «Er det nødvendig at lab fortsatt varsler telefonisk positive prøver der 

det er angitt «positiv hurtigtest» på rekvisisjonen?»  

Etter møtet skulle Senter for laboratoriemedisin skulle ta saken opp med FHI for å se om dette er 

brudd på varslingsplikt og kommunene skulle se på hvilke implikasjoner det gir hvis lab slutter å ringe 

ut positive svar i disse tilfellene gir. Alle prøvesvar (pos/neg) sendes uansett alltid elektronisk. 

Svar: Senter for laboratoriemedisin har tatt saken opp med FHI, som på sin side har sendt saken til 

juristene i H-dir. Vi avventer svar. Moss kommunene trenger ikke telefonisk varsling i disse tilfellene. 

Ellers er det et ønske fra de andre kommunene om at telefonvarsling fortsetter som før. 
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Sak 200-21 Vaksinasjon av helsepersonell som tilhører sykehuset – Det gjelder dose 3. 

Sykehuset har fått tildelt doser til slik vaksinering og starter vaksineringen av eget personell senest 

30.11.21 

 

Eventuelt  

1. Åpningstider lab: Det planlegges lørdag og søndagsbemanning på helligdagene. Hverdagene i 
jula blir som hverdager ellers i året. 

2. Til informasjon: Karantenehotellet i Sarpsborg ble avviklet forrige uke.  
 

Neste møte: 23. november kl. 13:30.  

Odd Petter  


