
 
 

 PANDEMIRÅDET      ref. 21/00043 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 1. februar 2022 kl. 13.30-14.30 

Sted TEAMS 
 
, 
 

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

Fra kommunene:     

Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess V Guro Steine Letting 
Anne Kristine Nitter  

f 
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 V   

SØ Jon Birger Haug f Astri Larsen V 

SØ Odd Petter Nilsen √   

SØ Anne-Kathrine Palacios √ Anita Kanestrøm f 
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Sak 16-22 Status fra virksomhetene 
 Moss: Smittetall ca. 8870/100’/14 dager. Det går rimelig bra. Scenario 2. Grønt på skoler og 

barnehager. 

 Sarpsborg: Smittetall 6391/100’. Scenario 2. Høyt sykefravær utfordrer tjenestene. Vaksinert 5-
11-åringer denne uka. 

 Fredrikstad: Smittetall 7512/100’. Overvåking av pandemien i dette stadiet er utfordrende. 
Scenario 2. 

 Halden: Smittetall 6769/100’. Scenario 2. Grønt på skoler og barnehager 

 Indre Østfold: Smittetall 6250/100’. Marker ca. 6000/100’ og Skiptvet ca. 3000/100’. Høyt 
sykefravær er generelt utfordrende. 

 Fastleger: Intet nytt 
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 Sykehuset Østfold: I dag er det 31 pasienter innlagt med påvist covid19 - hvorav 2 på intensiv, 1 

overvåkning. (15 av de 31 innlagt pga. covid). Ellers i dag: Ingen pas. med sesonginfluensa. Ingen 
RS-barn.  
Stort overbelegg på Kalnes siste uka. Grønt beredskapsnivå. Sykefravær 11,2 % - økende. 
 

Sak 17-22 Status grenseovergangene 

Svinesund: 11043 testede i forrige uke - 1.8 % var positive = 198 personer 

Ørje: 5764 testede i forrige uke – det er en liten nedgang. 120 var positive.  

 

Sak 18-22 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse  

Ca. 14400 analyser sist uke – 67 % var positive.    

Det er et overraskende høyt antall tester tatt i betraktning at de som tester positivt på hurtigtest ikke 

trenger en bekreftende PCR.  

Kommunene avviser nå mange som ønsker PCR, men som ikke trenger det. Det er bra at dette gjøres. 

Det bidrar til å sikre tilstrekkelig kapasitet på Senter for laboratoriemedisin  

 Status ReMin 
ReMin har ennå ikke løst problemene med duplikater.  

 

Vi fortsetter med forsendelse av de krypterte listene vi bruker nå, men må diskutere nærmere 

hvordan vi skal få det mer effektiv hvis de skal være i bruk over lengre tid. Saken tas opp i 

Pandemirådet senere. 

 

Sak 19-22 Fastleger som kopimottakere 

Det er ofte feil fastlege som settes på kopi når pasienter tar PCR på legevakta. Det er ikke bra og 

medfører ekstra arbeid og rot i systemene. Legevaktene må i større grad sikre at de setter rett 

fastlege på kopi.  

Tilbakemelding: Kommunene vil følge opp dette med legevaktene slik at de kvalitetssikrer at rett 

fastlege registreres. 

Kan man eventuelt slutte å sette fastlegene på kopi?  

Svaret er nei, det må vi fortsette med. Fastlegene følger opp pasientene sine ved behov og må vite om 

de er positive. 

 

Sak 20-22 Er det fortsatt behov for oversikt til kommunene over covid-innleggelser?  

Denne statistikken kan ikke enkelt hentes ut fra de kliniske systemene, og innebærer mye manuelt 

arbeid. Tallene er kanskje ikke like nyttige lenger nå som stadig flere legges inn med covid i stedet for 

på grunn av covid? 

Svar: FHI anbefaler at kommunene følger med på dette. Det er ikke sikkert at dette bør beskrives på 

kommunenivå eller om det holder å vite det samlede antallet innlagte slik at man ser hvor presset 

sykehuset er. Sykehuset vil selv ta opp saken med HSØ om hvordan det skal/må rapporteres.  
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Sak 21-22 Har kommunene fått varsel om hva som kan komme på 
pressekonferansen tirsdag kveld?  

Nei, det er ikke kommet informasjon til kommunene vedrørende dette. 

Eventuelt: Intet 

Neste møte: 8. februar 2022 kl. 13:30  

Odd Petter  

 


