
 
 

 PANDEMIRÅDET      ref. 21/00043 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 28. 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 

Aremark, Halden  Kjersti Gjøsund f Eva Cathrin Lindset 
Lasse Henriksen 

f 
v 

Indre Østfold, Marker, Skiptvet Jan Børre Johansen √ Barbro Kvaal f 

Moss, Råde, Våler, Vestby Kristian Krogshus F Sarah Frandsen Gran 
Ingrid Christensen 

√ 
f 

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

 

Fastlege Benny Adelved f Jens Lind-Larsen √ 

Fra sykehuset:     

SØ Helge Stene-Johansen √   

SØ Jon Birger Haug f Astri Larsen f 

SØ Odd Petter Nilsen f Jon-Espen Sjøstrøm √ 

SØ Anne-Kathrine Palacios f Anita Kanestrøm f 
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Sak 229-21 Status fra virksomhetene 
 Moss: Smittetall på 782/100 000 (lavt pga. få positive innmeldt i uke 51). Ingen utbrudd. Råde litt 

høyere smittetall. Synkende tendens. 

 Sarpsborg: Smittetall 1150/100000 siste 14 dager. Nedadgående. Høyt smittetrykk 

 Fredrikstad: Smittetall 1363/100000. Rolig periode. Færre testede. 

 Halden: Smittetall 826/100000. 15% ukjent smittevei. I hovedsak aldersgruppen 20 – 50 år.  
Fengselsutbruddet er stabilisert. Stabil. Liten nedgang foregående uke, men en topp mandag 

 Indre Østfold: Smittetall 1423/100000. Nedgang. Antall tester halvert.  

 Fastleger: Ingen rapportering. 

 Sykehuset Østfold: Ledige senger i jula. 18 pasienter innlagt med påvist covid19 (7 intensiv 
hvorav 4 respirator). Press på intensiven. 

  

Sak 230-21 Status grenseovergangene 

Svinesund: 12355 testede i forrige uke. 59 positive. Litt økende.  

Ørje: 7629 testende i forrige uke. 53 positive. 
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Sak 231-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse  

Ingen rapport fra SLM. 

Spørsmål fra Sarpsborg: Hvor stor andel av positiv PCR analysert i uke 51 er omikron?  

Foreløpig kan vi vise til testresultater fra OUS der 40% av analysene er omikron-varianten. 

 

Sak 232-21 Økende ønske fra befolkningen om test ifm med reise. I lys av mangel 
på hurtigtester. 

1. Hvilken praksis gjelder for reisetesting i kommunene nå (test i forbindelse med reise inn til 
Sverige)? 
- Variabel kapasitet for reisetesting på de etablerte teststasjonene. Teststasjonen er 

foreløpig kun pålagt å utføre test hhv ved innreise til Norge, og testing ved symptomer. 
Ut over dette er det opp til kommunene om de har kapasitet til å tilby reisetesting, men 
da mot betaling. Testing før reise skal ifølge Helsedirektoratet ikke gå ut over kapasiteten 
til forskriftsbestemt eller anbefalt testing. 

 
Pandemirådet er bekymret for trafikale komplikasjoner som følge av manglende tilbud om 
reisetesting. Særlig på de store grenseovergangene til Sverige. 

- Reisetesting rammer også norske studenter som skal tilbake til Sverige, turister fra øvrige 
Europa som skal reise gjennom Sverige. 

- Reisetesting kan medføre økt reisetid for grensependlere på grunn av kø på grensen.  
 
Pandemirådet er også bekymret for kravet til at test ikke skal være eldre enn 48 timer, samt kravet til 
dokumentasjon på dette inn til Sverige. 48-timerskravet fra svenske myndigheter er krevende i 
forhold til om testen utføres med PCR eller med antigen hurtigtest, og det vises til begrenset tilgang 
til hurtigtester. 

 
2. Har sykehuset kapasitet til å analysere PCR tatt ifm reisetesting?  

Dette avklares med Senter for laboratoriemedisin. Informasjon kommer. 
 

 

Neste møte: 4. januar 2022 kl. 13:30 -saker sendes Odd Petter Nilsen – odd.petter.nilsen@so-hf.no; 

 

 

Jon-Espen  

mailto:odd.petter.nilsen@so-hf.no

