
 
 

 PANDEMIRÅDET      ref. 21/00043 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 30. november 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 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 
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 V Astri Larsen V 

SØ Odd Petter Nilsen V   

SØ Anne-Kathrine Palacios f Anita Kanestrøm V 
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Sak 207-21 Status fra virksomhetene 
 Moss: Smittetall 930/100’- andel ukjente er 24 %. Scenario 2. Økende trend. Utbrudd på et 

sykehjem og i en omsorgsbolig + noe i hjemmetjenesten. Mange voksne og eldre som er smittet 
nå. Innfører jevnlig testing av 5-10 trinn + VGS 1 fra i morgen 

 Sarpsborg: Scenario 2. Smittetall 909/100’. Smitte generelt i hele befolkningen. men fremdeles 
overvekt i de yngste aldersgruppene.  Ukjent smittevei 22 %. Målrettet midlertidig, jevnlig testing 
på 2 skoler. Deler ut mange hurtigtester- Delt ut 6300 hurtigtester i uke 47 

 Fredrikstad: Scenario 2. Smittetall 735/100’. Andel ukjente 10. Økende trend. Litt avflating av 
luftveisinfeksjoner. Tester 8000 pr. uke med selvtest. 

 Halden: Smittetall 380/100’, Andel ukjente 18. Scenario 1. Utbrudd i Halden fengsel og i en 
barnehage. I rute med vaksinasjonen. 

 Indre Østfold: Smittetall 860/100’. Økende trend – flere voksne (20-40 år) er smittet 
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 Fastleger: Merker noe økning på henvendelse for antistofftesting. Litt usikkert på hva som er 

indikasjon for slik testing. FHI’s retningslinjene bør brukes: Man trenger en oppfriskningsdose 
etter 6 mnd selv om man har fått antistoffer gjennom smitte. Det er ingen sammenheng mellom 
antistoffnivå og beskyttende nivå. Man anbefaler derfor ikke antistofftesting. 

 Sykehuset Østfold: 17 CV19-pasienter innlagt i dag morges. Stabilt. 2 barn med RS. Ingen med 
influensa. Er i grønn beredskap 

 

Sak 208-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse  

Testet ca. 5000 prøver sist uke. Andel pos= 25 %.  

T.O: Senter for laboratoriemedisin tester nå ut en ordning der sekretær ringer ut positive prøvesvar (i 

stedet for legene). 

 

Sak 209-21 Status grenseovergangene 

Svinesund: Testet 758 sist – 7 positiv sist uke = 0,92% 

Ørje: Testet 369 sist uke – 12 positive 

Sak 210-21 Rapport fra kommuner og sykehus på viktige parametere for å vurdere 
status og eventuelle tiltak  

Rapport fra SØ lå ved innkallingen 

Rapport fra kommunene ble vist fram og fungerer godt med innrapportering i Forms  

Annet: Fra kommunenes møte med HOD/Helseministeren tidligere i dag: Kommunene har behov for 

prognoser på innleggelse på sykehus. Hvis man har prognoser som tilsier økning av innleggelser vil 

man kunne vurdere tiltak i kommunene for å forebygge dette. Lages det en slik prognose på 

sykehuset? Nei, det gjør det ikke. Sykehuset rapporter inn til FHI på antall innlagte og lager ikke selv 

noen prognose.  

Ønsket om en slik framskrivningsprognose fra sentrale myndigheter ble lagt fram for helseministeren. 

 

Sak 211-21 Krav til PCR ved negativ hurtigtest  

innmeldt fra avd. smittevern - 
Vi har opplevd noen ganger at ansatte som har tatt test i sin hjemkommune ikke får ta PCR dersom 
antigentesten er negativ. Ansatte ved sykehuset må alltid ta PCR i tillegg til hurtigtest, i henhold til 
våre prosedyrer. Går det an å få til at det tas PCR dersom den ansatte sier at arbeidsgiver krever det?  

 
Konklusjon: Sykehusansatte skal ha PCR hvis de har symptomer selv om hurtigtest er negativ og må få 

tatt PCR i kommunene når de ber om det. 
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Sak 212-21 Har lab på SØ begynt å analysere for omikron?  

Svar: Alle positive prøver screenes for deltavirus og der man ikke finner delta er det sterk mistanke om 

at det er omikron. Vi vil da gjøre noen andre interne tester for mutasjoner som er typiske for omikron 

og samtidig sende prøven til FHI for helgenomsekvensering. Svar fra interne tester foreligger oftest 

neste arbeidsdag (altså ikke helg) etter et positivt PCR-svar. 

 

Sak 213-21 Moss kommune vurderer å teste flere med PCR (og færre med 
hurtigtest)  

- hvordan stiller sykehuset seg til det? 

Svar: Det er nå god kapasitet på lab, så det går greit! 

 

Neste møte: 7. desember kl. 13:30.  

Odd Petter  


