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Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 21. 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 
Lise Wangberg Storhaug  

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 
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 f Astri Larsen V 

SØ Odd Petter Nilsen V   

SØ Anne-Kathrine Palacios V Anita Kanestrøm V 
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Sak 223-21 Status fra virksomhetene 
 Moss: Smittetall 1045/100’/14 dager. 41 % ukjent smittekilde. Vaksinasjon går bra. Ingen store 

utbrudd. Scenario 2.  

 Sarpsborg: Smittetall 1668/100’. Synkende trend siste uka. Forholdsvis god oversikt. Ingen store 
utbrudd. God vaksinefremdrift. 

 Fredrikstad: Smittetall 1666/100’. Scenario 2. Forsvaret bistår med vaksinasjon av 
helsepersonell, barnehager og skoler. Rolig på utbruddsfronten. Utfordrende TISK-kapasitet. 

 Halden: Smittetall 842/100’. Scenario 2. Mer smitte i skoler og barnehager.  

 Indre Østfold: Ingen rapport  

 Fastleger: Intet spesielt 

 Sykehuset Østfold: 26 CV19-pasienter var innlagt i dag morges. 4 på intensiv/4 på overvåkning.  
1 barn med RS innlagt. Ingen innlagt med influensa. Overbelegg somatikk på 2 %. Er i gul 
beredskap. Vaksinert ca. 5000 doser med 3. dose. Har planer for en stor økning av innlagte 
pasienter i tiden som kommer. Elektiv virksomhet i Moss er tatt ned. 
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Sak 224-21 Status grenseovergangene 

Svinesund: Testet 12404 sist uke –kun 39 positive  

Ørje: Ingen rapport 

Sak 225-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse  

Testet ca. 1100 prøver sist uke. Andel pos= 21 %. Vi ser noen få influensatilfeller.  

Totalt har vi hatt ca. 150 prøver med omikron. Ingen av de innlagte i SØ har hatt omikron. 

Hvis det er større utbrudd i kommunene det er viktig å få med i variantscreening, så må lab få 

beskjed 

Informasjon fra lab: 

o 23. desember er det en stor fordel at flest mulig av prøvene blir levert til laboratoriet før kl. 16. 
Prøvene vil bli forbehandlet på ettermiddag / kveld, slik at svarene blir ferdig på julaften. 

o Vi vil også minne om at det ikke skal tas ny PCR-prøve av personer som nylig har testet positivt 
med PCR-test. Det ser ut til at vi får et økende antall prøver fra personer som har hatt positiv test 
siste 1 – 2 uker. Hvis lab ser at det er mange slike prøver fra enkelte kommuner, så gi 
kommuneoverlegen beskjed, slik at dette ikke utvikler seg. 

 

Sak 226-21 Prøvesvar – endringer i praksis 

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har kommet med nye anbefalinger – disse var vedlagt 

innkallingen 

Det blir ingen endringer lokalt hos oss før i januar 2022 

Det er tre mulige løsninger: 

1. Remin (smittesporingsverktøy kommunene bruker) kan (snart) importere krypterte MSIS-
meldinger fra lab direkte. Dette sjekkes ut med IKT-avdeling på sykehuset. Moss kan være 
testkommune. 

2. Senter for laboratoriemedisin kan innføre ordning med utsendelse av oversikt over positive svar i 
et passord-beskyttet dokument i januar. Det er behov for å teste ut systemet med 1-2 
kommuner.  

3. I brev fra Hdir/FHI står det at smittesporingsverktøy kan kobles direkte til MSIS-databasen. Det 
kan være et alternativ. Da kommer svarene over med en gang lab har validert svarene. 

 

Sak 227-21 Til info –  Vaksinasjon av i aldersgruppen 5-11 år med alvorlige 
underliggende sykdom 

Informasjon fra FHI var vedlagt innkallingen 

Barneavdelingen ved SØ følger denne praksisen: Barneleger som følger aktuelle barn på sykehus, 

identifiserer relevante barn for vaksinasjon og sender brev til foreldre. Foreldrene kan vise til brev fra 

barnelege og selv ta kontakt til vaksinasjonssted for å bestille time (hhv. Moss og Halden). 
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Sak 228-21 Avklaring av behandlingsnivå for sykehjemsbeboere ved ny-oppstått 
covidsykdom 

(innmeldt fra smittevern SØ) 
Kan kommunene gjøre en sjekk rundt i sine sykehjem om hvorvidt sykehjemsleger, der det vurderes 
aktuelt, har tatt en samtale med beboere (og/eller pårørende) om hvordan man tenker at en covid-
19 sykdom skal håndteres slik at de pasientene som ikke profiterer på et sykehusopphold, behandles 
i sykehjemmet? 
 
Dette er ivaretatt i kommunene. SØ laget et dokumentet vedrørende dette i 2020. SØ ser over 

dokumentet på nytt og sender ut til kommunene. 

Eventuelt:  

1. Hurtigtester er mangelvare på sykehuset. Er det tilsvarende i kommunene? Svaret er ja! 
2. Det er meldt inn 300 studenter som kan bidra med vaksinering – behov for bistand kan 

meldes til Statsforvalter 
3. Kommunene jobber med planer for kapasitetsøkning osv. for tiden som kommer jf. Prognose 

fra FHI 
 

Neste møte: 28. desember 2021 kl. 13:30 -saker sendes Jon-Espen Sjøstrøm - Jon-

Espen.Sjostrom@so-hf.no 

Odd Petter  
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