
 
 

 PANDEMIRÅDET      ref. 21/00043 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 8. 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 
V 

Rakkestad, Sarpsborg  Sapna Tarsem Iqbal f Karianne Jenseg Bergman 
Jens Espeland 

 
V 

Fastlege Benny Adelved 
f Jens Lind-Larsen 

Bjørn-Tore Martinussen 
V 
V 

Fra sykehuset:     

SØ Helge Stene-Johansen V   

SØ Jon Birger Haug V Astri Larsen V 

SØ Odd Petter Nilsen √ Maren Heldahl V 

SØ Anne-Kathrine Palacios √ Sara Debes V 
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Sak 22-22 Status fra virksomhetene 
 Moss: Smittetall ca. 10178/100’/14 dager. Scenario 2. Utfordrende med sykefravær. Totalt sett 

går det greit. 

 Sarpsborg: Smittetall 7491/100’. Scenario 2. Aldersgruppa 6-13 år er mest smittet. Få 
innleggelser på sykehuset. 

 Fredrikstad: Smittetall 9213/100’. Scenario 2. Pop-up vaksinering på kjøpesenter er forsøkt med 
godt resultat. 

 Halden: Smittetall 10138/100’. Scenario 2. Spent på de neste to ukene Mistenker at alle 
kommuner har mørketall pga. underrapportering av selvtester. Smittetallet kan derfor i 
realiteten være høyere.  

 Indre Østfold: Smittetall 5430/100’ (synkende). Marker ca. 5443/100’ (litt økende) og Skiptvet 
ca. 4890/100’ (synkende). Stabilt sykefravær. 

 Fastleger: Mange trenger sykemelding. Vi ser en del med long-covid-varianter. Noe mer 
psykiatri(?). En del fravær hos fastlegene også.  
Spørsmål: Skal fastlegene ha en aktiv rolle overfor sine CV-positive pasienter og kontakte dem for 
oppfølging? 



 
 

 PANDEMIRÅDET      ref. 21/00043 
Pandemirådet mener at dette er feil bruk av ressurser når det er så mange smittede og disse 
pasientene bør heller bes ta kontakt med fastlegen sin ved behov. 

 Sykehuset Østfold: I dag er det 27 pasienter innlagt med påvist covid19 - hvorav 3 på intensiv, 1 
overvåkning. Halvparten er innlagt for andre tilstander enn covid. 
Ellers i dag: Ingen pas. med sesonginfluensa. Ingen RS-barn.  
Stort overbelegg på Kalnes siste uka. Grønt beredskapsnivå. Sykefravær 11,6 % - litt økende. 
 

Sak 23-22 Status grenseovergangene 

Svinesund: 2199 testede i forrige uke – 2,8 % var positive = 61 personer 

Ørje: 1409 testede i forrige uke – 100 var positive.  

Sak 24-22 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse  

Ca. 11800 analyser sist uke –det er en gledelig nedgang – 71,7 % var positive.    

 

Vedrørende TISK 

Kommunene har bedt om tilbakemelding fra sentrale myndigheter om kommunene fremdeles skal 

ha ansvar for å varsle de som har testet positiv. Det vil lette kommunes arbeid vesentlig hvis de 

slipper denne oppgaven. 

 

Sak 25-22 Reisetesting 

Innmeldt fra Moss: Enkelte kommuner går bredt ut nå og markedsfører at de tilbyr reisetesting (PCR) 

for 500 kr. Dette skaper en del utfordringer for oss kommuner rundt, med tanke på påtrykk fra 

befolkningen. Hva vi vet er det nå kun to kommuner som tilbyr dette. Sarpsborg og Fredrikstad har 

samme føringer som oss. De står fritt til å beslutte hva de ønsker lokalt, men jeg ønsker at vi tar det 

opp som en sak i pandemirådet, da vi andre nå forsøker å redusere PCR testing etter gitte kriterier fra 

myndighetene og fordi at sykehuset Østfold har gått bredt ut med informasjon om at kapasiteten til 

analysering er sprengt.  

 

Hva tenker sykehuset østfold om slike ordninger og er dette noe som da potensielt åpnes opp for alle 

og hvordan dette da løses siden kostnader skal dekkes av den reisende som jeg vil tro også gjelder 

kostnadene rundt analysering på lab.  

Drøfting i Pandemirådet: Slik testing er ikke noe hverken test-senterne i kommunene eller Senter for 

laboratoriemedisin har kapasitet til nå. Reisetesting bør inntil videre utføres av kommersielle 

laboratorier. Når antallet tester reduseres, vil dette kunne bli aktuelt for kommuner og Senter for 

laboratoriemedisin igjen. Lab vil gi beskjed når det er aktuelt. 

 

Eventuelt: Nødvendig med bekreftende PCR-test for barn under 12 år 

Spørsmål: Skal alle barn under 12 år anbefales bekreftende PCR-test?   

Svar: Dette er ulike regler for innreise i verdens land, også for barn under 12 år. Det kan derfor være 

klokt å tilby dette, men det er foresatte som må avgjøre behovet. 

Enkelte kan også ha nytte av å ha gjennomført en bekreftende PCR-test ved eventuelle senere 

utredninger. 

Neste møte: 15. februar 2022 kl. 13:30 -  Odd Petter  


