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Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 9. 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 

V 
F 

Aremark, Halden  Kjersti Gjøsund V 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 

f 
f 

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

V 
f 

Fastlege Benny Adelved f Jens Lind-Larsen f 

Fra sykehuset:     

SØ Helge Stene-Johansen V   

SØ Jon Birger Haug f Astri Larsen V 

SØ Odd Petter Nilsen V   

SØ Anne-Kathrine Palacios V Anita Kanestrøm V 
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Sak 183-21 Status fra virksomhetene 
 Moss: Har gått fra scenario 1 til 2 siste uka. Dobling i antall smittede fra uke 42 til 43 og fra 43 til 

44. Flest i gruppa 10-19 år. Vaksinerer fremdeles mange.  

 Sarpsborg: Høyt smittetrykk - 370/100’. Svak nedgang sist uke. Mest smitte mellom 6-13 år. 
Kapasitetsutfordringer på legevakt og i omsorgstjenestene. Vi er nesten på scenario 2. 

 Fredrikstad: Økende smittetrend - smittetall 303/100’. 15 % med ukjent smittevei. Tester mange. 
Delte ut 3000 hurtigtester forrige uke.. Litt mer spredning i alder på de smittede enn tidligere, 
mest smitte i gruppen 0-49 år. Er i scenario 2. Høyt press på legevakter og fastleger. 

 Halden: Rolig situasjon. 20 smittede uke 44 – 7 med ukjent smittevei. Scenario 1. 

 Indre Østfold: Moderat økning i smitte. Smittetall 235/100’. Mye er knyttet til et utbrudd på en 
barneskole. Har god kontroll på dette. 
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 Fastleger: Ingen rapport 

 Sykehuset Østfold: 11 CV19-pasinter innlagt i dag. 3 på intensiv. Ellers mange andre pasienter på 
intensiv. Tar ned noe elektiv virksomhet. Størst press på barneavdelingen. Ingen økt beredskap. 

 

Sak 184-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse  

Testet ca. 4000 prøver – litt stigende. Andel pos 12.3 % - det er en stor økning. God kontroll og 

kapasitet 

 

Sak 185-21 Status grenseovergangene 

Svinesund: 188 tester – 1 positiv sist uke. Nå er det rødt i Västra Götaland- spennende å se 

virkningen. Få som tester seg. 

Ørje: Økende testing – 713 sist uke – 9 positive 

 

Sak 186-21 Rapport fra kommuner og sykehus på viktige parametere for å vurdere 
status og eventuelle tiltak - oppfølging av sak i forrige Pandemirådsmøte  

Til møte var det vedlagt forslag til rapporteringspunkter. En revidert utgave for rapportering fra 

kommunene ble vist i møtet.  

Pandemirådet støtter forslaget. 

For å gjøre rapporteringen enkel vil det sendes ut en mal i tabell-format til alle, som kan fylles inn og 

sendes Odd Petter før hvert Pandemirådsmøte. Da vil disse legges som vedlegg i innkallingen og 

representantene kan kommentere viktige forhold 

Sak 187-21 Felles tiltak for kommunene som sogner til sykehuset.  

Diskusjon om nivå på tiltakene og media/kommunikasjon. 

Kristian viste en oppsummering fra et møte mellom kommunen og et møte med FHI. På bakgrunn av 

dette er det utarbeidet forslag til en felles informasjon / pressemelding til befolkningen fra 

Pandemirådet. 

Sykehuset slutter seg til forslaget. 

Kommunikasjonsplanen: Fredrikstad lager pressemelding og koordinerer felles informasjons-innsats 

for kommunene og SØ. 

Avsender: kommunene og SØK 

Hver representant i pandemirådet innhenter klarsignal (til hovedpunktene) fra sine kommuner, på 

pressemeldingen fra Fredrikstad, innen onsdag kl. 12, og formidler svar til kommuneoverlege Berit 

Løkken Finess. Målet er felles publiseringstidspunkt via våre respektive kommunikasjonskanaler raskt 

etter kl. 12 den 10.11.21  

 

Sak 188-21 RS-virus – status fra arbeidsgruppa nedsatt av pandemirådet  

Flytskjema RS-virus er nærmest klart for utsendelse. Det er til godkjenning. 
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Barneavdelingen har sendt ut invitasjon til legevaktene for opplæring og hjelp til kompetanseheving i 

vurdering og behandling av barn med respirasjonsbesvær. 

Barneavdelingen har 20 plasser. Det er 25 innlagte barn i dag. 18 har RS. Det er gjort avtaler med 

andre sykehus for håndtering av bl.a. svært syke barn og med aktuelle avtalespesialister for å ta unna 

en del elektive problemstillinger, slik at sykehuset kan bruke ressursene på det akutte. 

 

Sak 190-21 Utringing av positive svar  

(innmeldt fra Senter for laboratoriemedisin) 

Covid-19 er fortsatt varslingspliktig sykdom, noe som innebærer at legene på mikrobiologen ringer 
alle positive prøvesvar til kommunene. Dette er svært tidkrevende. 
Varslingsplikten har vært oppe til diskusjon med FHI og i TISK-gruppen (via HSØ) flere ganger, men 
det er bestemt at den skal videreføres inntil videre. 
I møter både med FHI og HSØ er det imidlertid sagt at laboratoriene kan gjøre egne avtaler med 
kommunene. 
-Vi har de siste ukene sett at en stor andel av de positive prøvene er fra pasienter som har testet 
positivt med hurtigtest. 
Disse pasientene er allerede registrert hos smittesporingssentrene i kommunene. Positive prøvesvar 
blir dessuten sendt som elektronisk svar til kommuneoverlegene. 
Er det nødvendig at vi fortsatt varsler telefonisk positive prøver der det er angitt «positiv hurtigtest» 
på rekvisisjonen? 

 
Drøfting: Elektronisk svar (positive og negative) går fra Senter for laboratoriemedisin til kommunen 

nærmest umiddelbart.  

En god del positive hurtigtester får negativ PCR. PCR er derfor en viktig kvalitetssikring.  

Spørsmålet er om vi bryter varslingsplikten hvis det ikke ringes. Senter for laboratoriemedisin tar 

dette opp med FHI.  

Kommunene ser på hvilke implikasjoner det gir hvis lab slutter å ringe ut positive svar i disse tilfellene 

gir og melder tilbake til Senter for laboratoriemedisin  

Sak 191-21 Vaksinasjon av helsepersonell som tilhører sykehuset – Det gjelder dose 3. 

Hvem skal vaksinere disse: Sykehus eller kommune?  

Svar: Sykehuset planlegger i vaksinere sin egne ansatte med dose 3. Vi får mer informasjon fra 

FHI/HSØ senere og tar opp saken neste uke. 

Eventuelt - Reinfeksjon eller restvirus – prøver til sekvensering? 

Prøver som PCR-analyseres på lab som positive og der pasientene har hatt en positiv PCR tidligere 

(<3 mnd.). Da er spørsmålet om det er en reinfeksjon eller en restvirus. 

Sender laben disse prøver for sekvensering til FHI automatisk eller er noe kommunen må be om? 

Svar: Disse sender Senter for laboratoriemedisin automatisk til FHI, men hvis det er spesielle 

problemstillinger, så skriv gjerne om dette på rekvisisjonen 

 

Neste møte: 16. november kl. 13:30.  

Odd Petter  


