
 
 

 PANDEMIRÅDET      ref. 22/00005 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 1. mars 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 V Eva Cathrin Lindset 
Per Weydahl 

F 
V 

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

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

f 
f 

Rakkestad, Sarpsborg  Sapna Tarsem Iqbal f Torunn Søland 
Jens Espeland 

V 
f 

Fastlege Benny Adelved 
f Jens Lind-Larsen 

Bjørn-Tore Martinussen 
f 
V 

Fra sykehuset:     

SØ Helge Stene-Johansen V   

SØ Jon Birger Haug f Astri Larsen V 

SØ Odd Petter Nilsen √ Maren Heldahl V 

SØ Anne-Kathrine Palacios V Sara Debes V 
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Sak 35-22 Status fra virksomhetene 
 Moss: Smittetall 5267/100’/14 dager. Scenario 2. Utfordrende drift pga. sykefravær, men går 

greit. 

 Sarpsborg: Smittetall 6812/100’/14 dager. 2030 positive uke 8. Scenario 2. Fremdeles mye 
sykefravær. 

 Fredrikstad: Smittetall ca. 8400/100’/14 dager. Scenario 2.  

 Halden: Smittetall 7200/100’/14d. Scenario 2. Fortsatt høyt trykk på alle tjenester, men det går 
greit. 

 Indre Østfold: Smittetall 3049/100’/14d. Marker ca. 3860/100’ og Skiptvet ca. 2876/100’. Stabilt 
ift. Bemanningsproblemer. 

 Fastleger: Høy sykdomsbelastning i samfunnet. Mange ber om sykemelding, men lite alvorlig 
sykdom. Det blir flere som har spørsmål om de har post-covid-symptomer. 

 Sykehuset Østfold: I dag er det 47 pasienter innlagt med påvist covid19 - hvorav 1 på intensiv, 3 
overvåkning (ikke CV19-relatert). De fleste ligger på vanlig sengeposter. 



 
 

 PANDEMIRÅDET      ref. 22/00005 
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  
 

Sak 36-22 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse  

Antall analyser forrige uke:  4800 - antall positive: 3800   - God kapasitet. 

 

Sak 37-22 Oppfordring til å ta dose nr. 4 

Enkelte fagområder på sykehuset har mange pasienter i kategorien som har blitt oppfordret til å ta 

vaksinedose nr. 4 -bl.a. revma. De opplever at overraskende mange av disse pasientene ikke har fått 

med seg denne informasjonen. Kommunikasjonsavdelingen på sykehuset vil bli bedt om å legge en 

sak om dette på sykehusets hjemmesider. Er det andre måter, fra kommunesiden, denne 

informasjonen kan spres? 

Konklusjon: Kommunene vil sjekke i egen kommune og se om det er behov for å bedre informasjonen. 

 

Sak 38-22 Vil sykehusets lab/testsenter kunne åpne for PCR for dem som skal ut å 
reise? 

Konklusjon: Senter for laboratoriemedisin har nå kapasitet til å analysere reisetester. Det er 

usikkerhet om sykehuset får HELFO-refusjon for disse. Statsforvalter sjekker dette. Det er generelt 

ikke behov for slike tester for reiser i Europa, så volumet er sannsynligvis ikke høyt. Vi kan starte opp 

med reisetesting etter neste Pandemiråd, slik at vi er enige om en felles policy i Østfold. 

 

Sak 39-22 Koronavaksinasjonsprogrammet 
I Moss er det, basert på forhåndsbestillinger for 3. vaksinedose (3mnd etter gjennomgått covid), 

300+ personer som skal ha vaksine ila uke 18/19 – det vil si starten av mai og ETTER at det er sikret 

økonomisk kompensasjon.  

Vi vurderer å fremskynde disse dosene (som er for å få godkjent koronapass, mindre av 

immunologiske grunner) en-to uker frem i tid (intervallet blir minst 10 uker i stedet for 12 uker). 

FHI sier at «dette intervallet ikke er så absolutt» (mail), om det anbefalte tre-måneders-intervallet. 

Drøfting: Det ser ikke ut til å være medisinske grunner til å ikke kunne redusere intervallet fra 12 til 10 

uker, så det virker å være ok. 

Eventuelt: Evaluering - Halden skal nå evaluere sin pandemihåndtering og lage en plan for 

framtiden. Hvis andre kommuner er i ferd med å gjøre det samme, kan det være hensiktsmessig å 

samarbeide.  

 Fredrikstad har laget et notat om evalueringsarbeidet, som kan deles. 

 Fastlegene må involveres i dette arbeidet. 

 Sykehuset starter sitt evalueringsarbeid denne uka.  

 Pandemirådet må også evaluere sitt arbeid. 
 

Neste møte: 8. mars 2022 kl. 13:30 -  Odd Petter  


