
 
 

 PANDEMIRÅDET      ref. 21/00043 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 4. januar 2022 kl. 13.30-14.30 

Sted TEAMS 
 
, 
 

f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer / andre:  

Fra kommunene:     

Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess √ Guro Steine Letting 
Lise Wangberg Storhaug  

f 
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 √ Sarah Frandsen Gran 
Ingrid Christensen 

f 
f 

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

 

Fastlege Benny Adelved 
f Jens Lind-Larsen 

Petter Samuelsen 
f 
√ 

Fra sykehuset:     

SØ Helge Stene-Johansen √   

SØ Jon Birger Haug f Astri Larsen f 

SØ Odd Petter Nilsen √   

SØ Anne-Kathrine Palacios √ Anita Kanestrøm √ 
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Sak 1-21 Status fra virksomhetene 
 Moss: Smittetall 724/100’/14 dager. 33 % ukjent smittekilde. 3 innlagt på sykehus. Få som testet 

seg i juluka. Mange testet seg i går. Vaksinere mange. Mangler hurtigtester. Scenario 2. 

 Sarpsborg: Smittetall 874/100’. 91 smittede i går - 30 % ukjent smittevei. Scenario 2. Vaksinerer 
alt vi kan.   

 Fredrikstad: Smittetall 1104/100’. Færre testet seg i jula. Kjempeøkning i går. Scenario 2. En del 
smitte i helgen som berører helsetjenesten. Fraværet er stort når man tar med fravær som ikke 
er grunnet i egen sykdom, men også barns sykdom. 

 Halden: Smittetall 905/100’. 59 smittede i går og det er mange foreløpig i i dag. Smitte primært 
fra husstand og private sammenkomster, 19 % ukjent smittevei. 

 Indre Østfold: Smittetall 480/100’. God tilgang på hurtigtester nå. 

 Fastleger: Svært stor pågang på legekontoret. Mange spørsmål om karantene / smittevern osv. 
Flere henvendelser vedrørende luftveisinfeksjoner som vi ikke har sett så mange av hittil i 
pandemien. Mange med lungebetennelse eller andre luftveisinfeksjoner har ventet hjemme 
noen dager for å teste seg for korona før de kommer til legekontoret og de er derfor sykere når 
de først kommer. 
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 Sykehuset Østfold: Sykehuset har hatt en rolig jul og nyttår med ledige senger. I dag er det 27 

pasienter innlagt med påvist covid19 (hvorav 6 intensiv, 2 overvåkning). Det har kun vært en 
innlagt pasient med Omikron sist uke. 
Ellers i dag: En pas. med sesonginfluensa. Ingen RS-barn.  
Generelt stort overbelegg på Kalnes. Planlegger for 80 intensivplasser i slutten av januar. Nedtak 
av 30 % i dagkirurgen i Moss og har omplassert personell til Kalnes. 
 

Sak 2-21 Status grenseovergangene 

Svinesund: 11459 testede i forrige uke. 124 var positive. Det er en økning.  

Ørje: 7908 testede i forrige uke. 60 positive.  

Sak 3-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse  

6000 analyser sist uke - 25 % var positive. Litt kluss med utringing i helgen, det er i orden nå. 

Variantanalyse: Vi re-analyserer kun 25 % av de positive. 38 % av disse hadde omikron sist uke (14 % 

uka før). Regner med at det er et representativt utvalg. Gi beskjed om det er spesiell utbrudd der det 

er viktig å screene for Omikron. 

Fint at det rapporteres på antall Omikron i Pandemirådet.  

Krypterte svar pr. e-post - status: Laget prosedyre for e-postutsending og fått teknisk klarering for 

dette. Snart klart for testing i Moss (i løpet av uken). Jobber parallelt med REMIN-løsning – den er 

sannsynligvis den mest bærekraftige på sikt. 

 

Eventuelt: Det er fortsatt stor mangelvare på hurtigtester – det vil det være ut neste uke. 

 

 

Neste møte: 11. januar 2022 kl. 13:30  

 

Odd Petter  


