
 
 

 PANDEMIRÅDET      ref. 21/00043 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 22. 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 
Lise Wangberg Storhaug 

f 
f 

Aremark, Halden  Kjersti Gjøsund f Eva Cathrin Lindset 
Lasse Henriksen 

f 
V 

Indre Østfold, Marker, Skiptvet Jan Børre Johansen √ Barbro Kvaal f 

Moss, Råde, Våler, Vestby Kristian Krogshus f Sarah Frandsen Gran 
Ingrid Christensen 

f 
f 

Rakkestad, Sarpsborg  Sapna Tarsem Iqbal V Torunn Søland 
Jens Espeland 

V 
f 

Fastlege Benny Adelved 
f Jens Lind-Larsen 

Bjørn-Tore Martinussen 
f 
f 

Fra sykehuset:     

SØ Helge Stene-Johansen f   

SØ Jon Birger Haug V Astri Larsen V 

SØ Odd Petter Nilsen √ Maren Heldahl f 

SØ Anne-Kathrine Palacios f Sara Debes F 
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Sak 29-22 Status fra virksomhetene 
 Moss: Smittetall 6951/100’/14 dager. Viser en nedgang, men selvfølgelig en stor usikkerhet. 

Scenario 2. 

 Sarpsborg: Smittetall 7300/100’/14 dager. 1853 positive uke 7 - nedgang. Mange tester seg 
fremdeles og melder inn resultatet. Høyt trykk og høyt sykefravær i helsetjenesten. Scenario 2. 
Rakkestad: Smittetall 4000/100’. Kriseledelse lagt ned. Håndterbart sykefravær. 

 Fredrikstad: Smittetall 8413/100’. Scenario 2. Legetjenesten på sykehjem er presset. Stort 
pågang på legevakt. 

 Halden: Smittetall 10016/100’. Scenario 2. Høyt trykk på alle tjenester, men det går greit. 

 Indre Østfold: Smittetall 3500/100’. Marker ca.4800 /100’ og Skiptvet ca. 3700/100’. Noe 
utfordringer med sykefravær generell. Få testes på grensen. Folk er flinke til å melde sine positive 
prøver. 
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 Fastleger: Ingen rapport 

 Sykehuset Østfold: I dag er det 46 pasienter innlagt med påvist covid19 - hvorav 1 på intensiv, 2 
overvåkning. Stort trykk på infeksjonsavdelingen. 
Ellers i dag: Ingen pas. med sesonginfluensa. Ingen RS-barn.  
Noe overbelegg på Kalnes siste uka – særlig i klinikk for medisin. Grønt beredskapsnivå. 
Sykefravær 12,4 % - stabilt - svakt økende. 
 

Sak 30-22 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse  

Fremdeles en nedadgående trend på antall analyser. God kapasitet. 

 

 

Sak 31-22 Status på sykehuset Østfold  

Spm. fra fredrikstad 

1. Hvordan gjøres isolasjon nå – er det kohortisolering fremdeles? – Det er ingen kohort på 
sykehuset nå (lenge siden). Vi har 2 covid-poster (lunge og infeksjon). 

2. Hvordan er praksis for smitteoppsporing internt? - Avdelingene følger dette opp selv. Ved 
mistanke om intern smitte mellom ansatte og til pasient, konfereres det med avdeling for 
smittevern. 

3. Hvem er de innlagte gruppene med covid som hovedårsak? - Mange uvaksinerte (20 av 96 i uke 
6) ellers intet som peker seg ut. En del eldre og immunsvekkede. Noen barn legges også inn.  

4. Ved stort overbelegg nå – hvilke pasientgrupper er innlagt? – Det er ingen spesielle 
pasientgrupper som peker seg ut. 

 

 

Sak 32-22 Unntak fra meldeplikten for CV19 til kommunelege 
Unntaket for meldeplikt gjelder fra 17.02.2022 (jf. Brev fra FHI) 

Er det behov for å fortsette med oversending av lister fram t.o.m. 25.2 (stoppdato for Senter for 

laboratoriemedisin)? 

 

Svar: Det er ikke behov for å sende disse listene til kommunene f.o.m. i dag.  

Kommunene har tolket skrivet fra Hdir slik at kommuneoverlegene fritas for sin plikt til å varsle alle 

som er positive, men kommunen må sikre at personer som ikke har tilgang til Helsenorge får svar på 

annen måte. 

 

Sak 33-22 Coronatest / oppfølging på sykehuset 

Innmeldt fra Sarpsborg 

1. Trenger kommunene å ivareta pasienter som tar koronatest på sykehuset?  
2. Følger sykehuset selv opp samtlige prøver som tas der? Nå får vi i kommunene kjennskap til 

disse prøvene/-svarene via lab-filene, men det stopper når filene ikke lenger skal sendes ut.  
 

Svar: Pasienter som er i akuttmottaket og testes positiv der får beskjed om dette. De følges ikke 

videre opp av sykehuset. Det dreier seg om svært få pasienter. De som positive og innlagt får god 

beskjed og oppfølging i sykehuset.  
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Sak 34-22 PCR-testing før innleggelse på sykehus/rehabiliteringsopphold? 

Innmeldt fra Moss 

Moss kommunes testsenter erfarer at innbyggere ber om PCR-test og begrunner det med at 

sykehuset krever PCR-test før innleggelse på sykehus/rehabiliteringsopphold. Innbyggerne det 

gjelder, skal innlegges ved Sykehuset Østfold eller andre sykehus. Våre spørsmål er: 

a. Krever Sykehuset Østfold PCR-test eller antigen hurtigtest før innleggelse, i så fall 
hvorfor?  

b. Kan Sykehuset Østfold ta opp temaet «covid-test før innleggelse» i møte med RHF, for 
å bidra til felles praksis på tvers av sykehusene? 

 

Svar: Sykehuset har ingen rutine på dette nå. Sykehuset krever ingen slik test før innleggelse / 

oppmøte  

 

Sak 34-22 Oversikter over alle innlagte siste 7 døgn per kommune.  

(Avd. for smittevern) Begrunnet i myndighetenes behov for å vurdere sykehusenes kapasitet under et 
økt smittepress har avd. smittevern lenge utarbeidet oversikter over alle innlagte siste 7 døgn per 
kommune. Oversikten krever nesten én arbeidsdag/uke for en hygienespl. å få frem.  
Vår Analyseavdeling levert tall basert på utskrivningsdiagnoser, men her skilles f.eks. ikke på 
isolert/avisolert eller primær innleggelsesårsak pga covid eller ikke, og tallene «henger noe etter» i 
forhold til nylig innlagte. Og man får ikke vaksinasjonsstatus. 
Vi må imidlertid prioritere andre oppgaver i avd. og slik pandemien har utviklet seg, mener vi at tall 
fra Analyseavd. (slik det formodentlig leveres fra andre HF) må være tilstrekkelig for formålet. 
Vi ber om Pandemirådets syn på saken. 
 

Svar: FHI og helsemyndighetene ber kommunen å risikovurdering med bl. antall innlagte på sykehus. 

Det har ikke kommet signaler på at risikovurdering jf. antall innlagte skal opphøre. 

Det er tilstrekkelig å kjenne til det totale antall innlagte på SØ og ikke nødvendigvis å få dem pr. 

kommune.  

Sykehuset vil heretter rapportere på antall innlagte pr. uke med tall fra analyseavdelingen. Uttrekket 

til denne oversikten gjøres når diagnose settes ved utreise og det blir derfor litt delay. Den er derfor 

ikke helt nøyaktig, men nøyaktig nok. Den vil også kunne vise antall CV19-pasienter pr. kommune. 

 

Eventuelt: 3 saker 

 Lasse Henriksen fra Halden takket for seg som ass. kommuneoverlege og deltaker i 
Pandemirådet. Rådet takker Lasse for verdifull og hyggelig samarbeid! 

 Det er ønskelig med en muntlig informasjon i Pandemirådet om hvor mange pasienter som er 
lagt inn med CV19 som hoveddiagnose eller bifunn. 

 Neste møte: Vil sykehusets testsenter kunne åpne for PCR for dem som skal ut å reise? 
 

Neste møte: 1. mars 2022 kl. 13:30 -  Odd Petter  


