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Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 18. 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  

V 
f 

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 F Karianne Jenseg Bergman 
Jens Espeland 

 
V 

Fastlege Benny Adelved 
F Jens Lind-Larsen 

Bjørn-Tore Martinussen 
f 
√ 

Fra sykehuset:     

SØ Helge Stene-Johansen √   

SØ Jon Birger Haug f Astri Larsen V 

SØ Odd Petter Nilsen √   

SØ Anne-Kathrine Palacios √ Anita Kanestrøm √ 
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Sak 8-21 Status fra virksomhetene 
 Moss: Smittetall 3232/100’/14 dager. 323 positive i går. Tester jevnlig alle i grunnskole og VGS to 

ganger i uken. Tester også alle ansatte på skoler og barnehager. Skal tilby testing av foresatte til 
barn i barnehager når de får flere tester. Scenario 2. 

 Sarpsborg: Smittetall 2300/100’. Jevnlig testing av alle på barne- og u.skoler. Denne uka starter vi 
med jevnlig testing av ansatte på grunnskole og barnehager. Scenario 2. Digital smittesporing. 

 Fredrikstad: Smittetall 2967/100’. Digital smittesporing. 460 smittede i går – ny rekord. 

 Halden: Smittetall 2600/100’. 105 smittede i går- ny rekord. Scenario 2. Grønt på alle skoler og 
barnehager denne uka. Kontaktet idrettslag og kulturråd i kommunen slik at informasjonen de 
sender ut er i overensstemmelse med annen informasjon fra kommunen.  

 Indre Østfold: Smittetall 2542/100’. Marker 2971/100’ og Skiptvet 1329/100’ 

 Fastleger: Intet nytt 

 Sykehuset Østfold: I dag er det 19 pasienter innlagt med påvist covid19 (hvorav 4 på intensiv, 3 
overvåkning). Vi ser at flere CV19-pasienter legges inn for andre ting og har CV19 som en bi-
diagnose. Det gjør det litt vanskelig å rapportere helt korrekt. Rapport skal egentlig være for de 
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som legges inn pga. CV19. 
Ellers i dag: Ingen pas. med sesonginfluensa. 2 RS-barn.  
Generelt roligere sist uke, men stort overbelegg på Kalnes i dag. Grønt beredskapsnivå. 
Gjenopptar nå nærmest full virksomhet innen kirurgi. 
 

Sak 9-21 Status grenseovergangene 

Svinesund: 8863 testede i forrige uke. 1,7 % var positive – 150 personer 

Ørje: 4102 testede i forrige uke. 89 positive.  

Sak 10-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse  

Ca. 11000 analyser sist uke – 44 % var positive.  95 % var Omikron.  

 Elektronisk overføring av krypterte svar går bra. 
 

 Spm. fra lab: Holder det med krypterte covid lister til kommunene? Eller skal kommuneoverlege 
fremdeles stå som kopimottaker?  
Svar: Nei, det er ikke nødvendig med kopi til kommuneoverlegene. Gjelder fra i morgen. 
 

 Prøvene kommer nå senere inn til sykehuset (22-tiden) fra noen kommuner. Nattevakten har 
ikke mulighet til å pakke opp mange prøver. Prøvene må være hos oss kl. 19 for at vi skal kunne 
levere svar neste dag. Hvis det ikke er mulig, må vi få inn hovedsendingen før kl. 19. 
 

 Det er nå flere prøver som sendes i blå poser enn uten. For at prioriteringen skal fungere, må det 
være en mindre andel prøver som legges i blå pose. 

 

Til informasjon 

 Lab ønsker å komme raskt i gang med direkte oversendelse av svar i ReMin. Kommunene må 
sende henvendelse/forespørsel til ReMin om å få denne funksjonaliteten opp i produksjon så 
snart som mulig. Sykehuset Østfold vil bidra i test av løsningen i samarbeid med Remin. 
Sykehuset Østfold har vært i kontakt med Remin for å kjøre en ende til ende-test for å se om det 
teknisk lar seg gjennomføre, denne testen er foreløpig ikke er sluttført.  
 
Lasse hadde rett før møtet vært i kontakt med ReMin. De hevder at de er klare for oppstart 
allerede fra i morgen. Guro gir beskjed til ReMin på vegne av kommunene om at de stiller seg bak 
ønsket om at Remin setter i gang. 

 
 

Sak 11-21 Kartlegging av 3. dose hos helsepersonell 

Spm: Er det noen som kartlegger om eget personell har fått 3. dose? Og er det hensiktsmessig? 

Enkelte avdelinger på sykehuset (med sårbare pasienter) har oversikt over sine ansattes 

vaksinasjonsstatus. Det er drøftet med tillitsvalgte at det er i orden å spørre de ansatte. Det er 

usikkerhet i kommunene vedrørende status på dette. Det sjekkes opp.  

 

Eventuelt: Intet 

Neste møte: 25. januar 2022 kl. 13:30  
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Odd Petter  

 


