
 
 

 PANDEMIRÅDET      ref. 21/00043 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 25. 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 
f 

Fra sykehuset:     

SØ Helge Stene-Johansen f   

SØ Jon Birger Haug f Astri Larsen V 

SØ Odd Petter Nilsen √   

SØ Anne-Kathrine Palacios √ Anita Kanestrøm √ 
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Sak 12-21 Status fra virksomhetene 
 Moss: Smittetall ca. 6000 /100’/14 dager. CV19-smitte (4 beboere) på ett sykehjem. Scenario 2. 

 Sarpsborg: Smittetall 4000/100’. Scenario 2. Høyt sykefravær i pleie og omsorg. Vaksinerer 5-11 
åringer denne uka. Starter så med 12-15 gruppa. Ellers går det ok. 

 Fredrikstad: Smittetall 4800/100’. Mest prekært med bemanning sykehjem ellers går det greit 

 Halden: Smittetall 3500/100’. Utstrakt testing. Scenario 2. Det går i hovedsak bra. 

 Indre Østfold: Smittetall 5500/100’. Marker 2860/100’ og Skiptvet 5000/100’ 

 Fastleger: Intet nytt 

 Sykehuset Østfold: I dag er det 25 pasienter innlagt med påvist covid19 (95 % omikron) (hvorav 4 
på intensiv, 4 overvåkning). Ellers i dag: Ingen pas. med sesonginfluensa. Ingen RS-barn.  
Stort overbelegg på Kalnes siste uka (10 %). Grønt beredskapsnivå. Sykefravær 9.2 % - økende. 
Utbrudd på ortopeden nå med 15 ansatte og 1 pasient som har testet positivt. 
Ca. 50/50 legges inn med CV19 som hhv. hoveddiagnose og bidiagnose 
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Sak 13-21 Status grenseovergangene 

Svinesund: 8633 testede i forrige uke. 1,6 % var positive =135 personer 

Ørje: 5577 testede i forrige uke. 87 positive.  

Sak 14-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse  

Ca. 14500 analyser sist uke –58.9 % var positive.    

I dag kom det inn 2400 prøver – vi nærmer oss taket for hvor mye vi kan teste.  

Kommunene informerer nå befolkningen om nye regler for bruk av bekreftende PCR o.a. og håper at 

Senter for laboratoriemedisin forhåpentligvis får færre prøver etter hvert. 

 Status ReMin 
Litt vanskelig å komme i kontakt med og få fortgang i prosessen med ReMin. I dag er det sendt en 
vellykket sending med to svar fra lab til Halden kommune. Det er fremdeles noen uløste 
utfordringer med mottak i kommunen (bl.a. dobbeltregistrering). Dette jobbes det med. 
I mellomtiden brukes de krypterte e-postlistene 
 
 

Sak 15-21 Mulig økt pågang på laboratorier  

Innmeldt fra Fredrikstad: Fastlegene i Fredrikstad har utarbeidet kontinuitetsplaner for en situasjon 
med stor pågang og høyt sykefravær på legekontorene. Mange legekontor har nevnt at ved svært lav 
bemanning, vil de ikke ha personell til å ta blodprøver selv, og må sende pasientene til sykehusets 
laboratorium på Helsehuset. 
Ønsker at laboratoriet er kjent med dette, og ev. legger planer for egen virksomhet ved høy pågang. 
Felles informasjon både til leger og befolkning kan være et viktig tiltak dersom vi kommer i denne 
situasjonen. 
 
Svar: Senter for laboratoriemedisin håndterer dette inntil videre og melder tilbake om det blir 
problematisk. 

 

Eventuelt: Intet 

Neste møte: 1. februar 2022 kl. 13:30  

Odd Petter  

 


