
 
 

 PANDEMIRÅDET      ref. 21/00043 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 7. desember 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 
f 

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 f Astri Larsen V 

SØ Odd Petter Nilsen V   

SØ Anne-Kathrine Palacios V Anita Kanestrøm V 
 
 
 

Innhold 
Sak 214-21 Status fra virksomhetene .................................................................................................. 1 

Sak 215-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse ............................................... 2 

Sak 216-21 Status grenseovergangene ............................................................................................... 2 

Sak 218-21 Kun PCR-test ved offentlig teststasjon? ........................................................................... 2 

Sak 219-21 Testing av grensependlere ................................................................................................ 3 

 

Sak 214-21 Status fra virksomhetene 
 Moss: Smittetall 952/100’- andel ukjente er 31 %. Utbrudd på sykehjem, i hjemmetjenesten og i 

omsorgsbolig. Mange skoler og enkelte barnehager er berørt. 

 Sarpsborg: Scenario 2. Smittetall 1050/100’ -18 % ukjent. Utdelt 10500 hurtigtester.  

 Fredrikstad: Smittetall 943/100’. stor økning siste uka. Ukjent smittevei – 10 %.  Utbrudd på en 
skole – beslutte hjemmeundervisning der i tre dager denne uka. Deler ut svært mange 
hurtigtester (13000 sist uke). 

 Halden: Smittetall 507/100’. Andel ukjente 21 %. Mer smitte inn i skolene. Ingen store utbrudd.  

 Indre Østfold: Smittetall ca. 1000/100’. Stabilt høyt smittetrykk. Litt smitte på nesten alle skoler. 
Noe på sykehjem. Stor mangel på hurtigtester. 

 Fastleger: Intet spesielt 

 Sykehuset Østfold: 17 CV19-pasienter var innlagt i dag morges. Ingen på intensiv. 1 barn med RS 
innlagt. Ingen innlagt med influensa. Overbelegg somatikk på 12%. Er i grønn beredskap 
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Sak 215-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse  

Testet ca. 6700 prøver sist uke. Andel pos= 24 %. Fremdeles god kapasitet 

Det sendes stadig flere omikronvarianter for bekreftelse til FHI. Svartid fra FHI er usikkert. FHI ringer 

kommunene direkte og SØ får normalt ikke svar. Tidligere har det tatt opptil en uke. 

Det har kommet sene svar flere dager denne uka. Det er flere årsaker til dette, bl.a. pga. pilotering av 

at andre enn lege ringer ut svarene, men i hovedsak er dette pga. at det er så mange positive svar.  

Det er forskjell på hvor raskt lab kan overbringe prøvesvar til de enkelte kommunene fordi 

kommunene har forskjellige måter å ta imot prøvesvarene på. Vi må sammen finne den mest 

effektive måten å gjøre dette på og Senter for laboratoriemedisin må si hva de opplever som mest 

affektivt. Det er viktig med god og tidlig kommunikasjon fra lab til kommunene hvis det blir 

forsinkelser. 

Etter møtet melder Senter for laboratoriemedisin følgende: 

Det beste er om vi kun oppgir personnummer, og selvfølgelig navn på de som har hjelpenummer. 

Vi forstår at det kan virke litt utrygt å kun basere seg på dette. 

Alternativt kan vi oppgi initialer, eller raskt lese opp navnet (ikke mellomnavn). 

Det som tar klart mest tid, er når mottaker ønsker at vi skal stave navnet. Det ønsker vi å unngå. 

 

Sak 216-21 Status grenseovergangene 

Svinesund: Testet 4340 sist uke –19 positive = 0,44 % 

Ørje: Testet 3500 sist uke – 44 positive 

Sak 218-21 Kun PCR-test ved offentlig teststasjon? 

I brev om innreisetesting fra Helsedirektoratet står det bl.a. «Det er et begrenset antall selvtester 

tilgjengelig. Helsedirektoratet ber derfor kommunene om å benytte PCR-test når testen tas ved 

offentlig teststasjon.» 

Kommunene har behov for å informere sine innbyggere grundigere om hvordan testingen foregår 

ved innreise, men ønsker først å avklare dette med bruk av PCR-tester i Pandemirådet. 

Vi har forståelse for at det er mangel på hurtigtester, men er det hensiktsmessig å benytte PCR-

tester/analysekapasitet på denne gruppen? 

Spørsmål: 

1. Hvordan vil bruk av PCR-tester ved kommunale teststasjoner etter innreise påvirke 
analysekapasiteten ved SØ? 
Svar – Senter for laboratoriemedisin har fremdeles god analysekapasitet og kan ta en økning  
 

2. Vil det få konsekvenser for svartiden? 
Svar: På hverdager vil det sannsynligvis ikke ha konsekvenser, men det kan bli noe lenger svartid 
på helg hvis antallet øker betydelig. 
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Sak 219-21 Testing av grensependlere 

Det har vært noe usikkerhet om grensependlerne er unntatt testing eller ikke og hvis de skal testes 

(ukentlig?) - om det er med PCR eller hurtigtest. Det er nå klart at grensependlere skal teste seg hver 

7. dag. Det er ikke beskrevet hva slags test som skal brukes, men SØ vil benytte hurtigtest 

Til orientering: For avklaring av spørsmål om grenseproblematikk kan man ringe Utenriksdirektoratet 

tlf. 23 35 16 00 

Neste møte: 14. desember kl. 13:30.  

Odd Petter  


