
 
 

 PANDEMIRÅDET      ref. 21/00043 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 11. januar 2022 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 
Anne Kristine Nitter  

f 
V 

Aremark, Halden  Kjersti Gjøsund V 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 

Bjørn-Tore Martinussen 
f 
√ 

Fra sykehuset:     

SØ Helge Stene-Johansen √   

SØ Jon Birger Haug V Astri Larsen f 

SØ Odd Petter Nilsen √   

SØ Anne-Kathrine Palacios √ Anita Kanestrøm √ 
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Sak 4-21 Status fra virksomhetene 
 Moss: Smittetall 1377/100’/14 dager. 4 innleggelser på SØ forrige uke. Lite smitte blant de eldre 

(60+), mest i aldersgruppen 20-29. Scenario 2. Ligger godt an med vaksinering. 

 Sarpsborg: Smittetall 1400/100’. Sterk økning. Få innleggelser på sykehuset. Ser på forenkling 
vedrørende smittesporing for klare å være ajour. Scenario 2.  

 Fredrikstad: Smittetall 1593/100’. 880 smittede forrige uke – det er en dobling fra uka før. Har 
noe smitte i helsetjenesten. Ingen store utbrudd. Har hurtigtester nok og vi tester mange. 

 Halden: Smittetall 1614/100’. Dette er en sterk økning. Ligger godt an vedrørende vaksinering. 
Scenario 2.  

 Indre Østfold: Smittetall 1376/100’. Noe rolige. 400 smittede forrige uke 

 Fastleger: Travelt. Ikke pga. Covid, men pga. det som følger i kjølvannet av covid. 

 Sykehuset Østfold: I dag er det 23 pasienter innlagt med påvist covid19 (hvorav 5 intensiv, 3 
overvåkning). Ingen innlagte pasienter med Omikron sist uke. 



 
 

 PANDEMIRÅDET      ref. 21/00043 
Ellers i dag: Ingen pas. med sesonginfluensa. Ingen RS-barn.  
Generelt stort overbelegg på Kalnes siden nyttår. Bedre i dag med ledige senger. 
 

Sak 5-21 Status grenseovergangene 

Svinesund: 10905 testede i forrige uke. 1,6 % var positive – det er en kraftig økning 

Ørje: 4543 testede i forrige uke. 84 positive.  

Sak 6-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse  

8000 analyser sist uke – 33 % var positive. 76 % var Omikron 

 Overføring av krypterte svar – Status 
o Har startet med å sende krypterte til Sarpsborg, Fredrikstad, Moss og Halden. Det ser ut 

til å fungere bra for alle. Tester resterende kommuner i løpet av uka. 
o Jobber med ReMin-løsning. 10 av 13 kommuner bruker ReMin. Det vil være den beste 

løsningen for både lab og kommuner.  
o Det skal finnes en løsning ved at kommunene kan kople seg direkte på MSIS-basen. 

Usikkert om den er bedre enn ReMin. 
 

 Spørsmål: Krypterte lister over positive og inkonklusive PCR-tester er bra. Kan kommunene få 
oversendt lister to ganger per dag? Oversendelse av lister kun på morgenen fører til øket pågang 
på telefon fra pasienter på kveldstid som har fått melding om positivt prøvesvar i Helsenorge. 
Det er veldig arbeidskrevende for kommunene når alt kommer på en gang. 
 

o Svar: Senter for laboratoriemedisin vil se på muligheter og prøver å finne en løsning på 
dette. 

 

Sak 7-21 Er det mulig å få hurtig-pcr til ansatte på institusjonsavdeling hvor det er 

utbrudd med uavklart smittevei? 

 Bruk blå poser slik vi har praktisert tidligere.  

 Det er mulig å få noen testet med hurtig-PCR hvis det kun er enkelte medarbeidere. Legges i 
separat pose/konvolutt som merkes: «Corona PCR samme dag». Må leveres fysisk i 
prøvemottaket. Hvis prøven er lab i hende innen kl. 16, kan man få svar samme dag. Dette gjelder 
kun på hverdager. 

 

 

Eventuelt:  

 

 

Neste møte: 18. januar 2022 kl. 13:30  

 

Odd Petter  


