
 
 

 PANDEMIRÅDET      ref. 21/00043 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 14. desember 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 
Lise Wangberg Storhaug  

f 
V 

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 
V 

Fastlege Benny Adelved V Jens Lind-Larsen f 

Fra sykehuset:     

SØ Helge Stene-Johansen V   

SØ Jon Birger Haug V Astri Larsen f 

SØ Odd Petter Nilsen V   

SØ Anne-Kathrine Palacios V Anita Kanestrøm V 
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Sak 220-21 Status fra virksomhetene 
 Moss: Smittetall 1100/100’/14 dager. Vaksinerer svært mange. Høyt sykefravær 

 Sarpsborg: Smittetall 1600/100’ - % ukjent.  Svært krevende for smittesporing. Høyt sykefravær. 
Går snart tomme for hurtigtester og regjeringens ønske om hvem som skal prioriteres til disse, er 
krevende å gjennomføre.  
Rakkestad: Smittetall 851/100 000. Smitteutbrudd på 3 trinn på en av skolene i bygda. Skolene på 
gult nivå etter nasjonale anbefalinger. Kontroll på smittesituasjonen 

 Fredrikstad: Smittetall 1469/100’. Presset TISK-kapasitet. Høyt sykefravær i tjenestene. 
Fordobling av antall smittede siste 14 dager (725 sist uke). Bekymring for kapasitet hvis alle 
nærkontakter skal testes med PCR samt hvordan man skal håndtere de nye retningslinjene for 
utdeling av hurtigtester.  

 Halden: Smittetall 676/100’. Stigende, men fremdeles noe lavere enn de andre kommuner i 
regionen.  

 Indre Østfold: Smittetall ca. 2000/100’.   

 Fastleger: Stort press både på telefon og kontoret. 

 Sykehuset Østfold: 27 CV19-pasienter var innlagt i dag morges. 4 på intensiv/6 på overvåkning.  
2 barn med RS innlagt. Ingen innlagt med influensa. Overbelegg somatikk på 20 %. Er i gul 
beredskap. Høyt sykefravær – utfordrende med bemanning. Redusert elektiv drift. 
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Sak 221-21 Status grenseovergangene 

Svinesund: Testet 1125 sist uke – 29 positive = 0,26 % 

Ørje: Testet 6000 sist uke – 67 positive 

 

Sak 222-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse  

Testet ca. 10000 prøver sist uke. Andel pos= 24 %. Fremdeles god kapasitet, men dobbelkjøring av 

veldig mange positive svar (varianttesting) og utringing av disse svarene, er tidkrevende. 

Det er pt. viktig for kommunene å få vite om positive prøver er omikron eller delta. 

Det er planlagt (HSØ) at antall tester over 12000 pr. uke skal til AHUS.   

For å effektivisere melding fra lab til kommune av positive svar forslås det å sende ut liste med de 

positive prøvesvarene i et passord-beskyttet xls-skjema der man ber om lesebekreftelse for å få en 

kvittering på at prøvesvarene er levert og meldingsplikten overholdt. 

Det sjekkes ut med jurist og personvernansvarlig på sykehuset om dette er OK i forhold til sikkerhet 

og personvern. 

Eventuelt: Hurtigtester, Pasientreiser, Nye regler for karantenesetting 

1. Hurtigtester 
a. Mange tester positivt på hurtigtester og negativt på PCR (selv om de f.eks. er 

husstandsmedlemmer som har symptomer). Det er en overraskende stor andel. 
Spørsmål til Senter for laboratoriemedisin: Er det noen åpenbar årsak til dette?  
Svar: Nei, ikke det laboratoriet kjenner til, men de vil sjekke om dette skjer andre steder i 
landet også. 

b. Mange kommuner går snart tomme for hurtigtester. Vanskelig å prioritere og kontrollere 
hvem som skal få testes. Det savnes tydelig informasjon /råd til befolkningen fra sentrale 
myndigheter. På grensen er det f.eks. mange som tar hurtigtest selv om de har vært ute 
av landet et par timer. 

2. Pasientreiser – Det er økende behov for pasienttransport i kommunene til og fra testsenteret når 
smitten nå øker. Vi trenger å finne fram den gamle avtalen om transport fra tidligere i 
Pandemien. 

3. Det er usikkerhet rundt de nye reglene for karantenesetting (også for husstandsmedlemmer), 
der man kan teste seg ut av karantene først etter 7 / 10 dager med PCR eller hurtigtest. Det kan 
bli kritisk for bemanning i hele helsetjenesten. Sentrale myndigheter jobber med forskriftstekst 
nå. 

 

Ettersendt opplysninger fra Kjersti Gjøsund vedrørende fullvaksinerte grensependlere og testplikt. 

Fra Helsedirektoratet 13.12.21 

Hei, 

Beklager sen tilbakemelding. Vi har vært i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet om hvorvidt 

de som er fullvaksinerte eller har gjennomgått sykdom og som grensependler mellom Norge og 

Sverige/Finland på grunn av arbeid eller skole er unntatt testplikten ved ankomst jf. § 4d, eller om de 

må teste seg hver gang de ankommer Norge. 
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Departementet har svart at reglene må tolkes slik at også grensependlerne som er fullvaksinerte eller 

har gjennomgått sykdom har unntak fra testplikten etter § 4d.  

Med vennlig hilsen 

Nora Andresen 

Rådgiver - avdeling helserett og bioteknologi -divisjon analyse og samfunn - Helsedirektoratet 

 

Neste møte: 21. desember kl. 13:30.  

Odd Petter  


