
 
 

 PANDEMIRÅDET      ref. 22/00005 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 8. 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 f Eva Cathrin Lindset 
Per Weydahl 

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 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 f   

SØ Jon Birger Haug V Astri Larsen f 

SØ Odd Petter Nilsen √ Maren Heldahl V 

SØ Anne-Kathrine Palacios F Sara Debes V 
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Sak 40-22 Status fra virksomhetene 
 Moss: Ingen rapport  

 Sarpsborg: Smittetall 6558/100’/14 dager. Scenario 2. 1708 positive sist uke. Sykefravær er 
omtrent det samme som i de siste ukene 

 Fredrikstad: Smittetall ca. 6424/100’/14 dager. Scenario 2. Lite nytt ellers. 

 Halden: Smittetall 4850/100’/14d. Scenario 2. Lite nytt ift. de siste ukene. Mange er vaksinert 
med 4. dose. Usikkert hvor mange som gjenstår. 

 Indre Østfold: Smittetall 2314/100’/14d. Marker ca. 3028/100’ og Skiptvet ca. 2222/100’. Lite 
pågang til vaksinasjoner. Høyt sykefravær er fremdeles utfordrende. 

 Fastleger: Lite spørsmål om dose 4. Ellers ikke noe nytt å melde. Mange er smittet og ber om 
sykemelding. 

 Sykehuset Østfold: I dag er det 33 pasienter innlagt med påvist covid19 - hvorav 2 på intensiv, 1 
overvåkning. De fleste ligger på vanlig sengeposter. 
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Ellers i dag: Ingen pas. med sesonginfluensa. Ingen RS-barn.  
Stort overbelegg på Kalnes siste uka – særlig i klinikk for medisin. Grønt beredskapsnivå. Påbud 
om munnbind mellom ansatte er avviklet. Sykefravær 12,5 % - stabilt  
 

Sak 41-22 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse  

Antall analyser forrige uke: 3654 - antall positive: 2808 (77 %) - God kapasitet. 

25% reduksjon i antall analyser sammenlignet med uke 8. BA2 utgjør 90%. 

Det har kommet en del tester fra ankomstsenteret i Råde. En god del av disse positive. 

Sak 42-22 Status evalueringsarbeidet av pandemihåndtering i sykehus og 
kommuner 

Fredrikstad vil dele et notat, som er et forslag til organiseringene av evalueringsarbeidet, med alle 

kommuner og med sykehuset. Notatet er ikke godkjent i ledergruppen ennå. Det vil være et godt 

utgangspunkt for en evaluering som involverer mange interessenter. 

 

DBS har også laget en mal: 

https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-og-beredskap/veileder/handtering-av-covid-19---mal-for-

evaluering/  

 

Sak 43-22 Eventuelt oppstart av reisetesting 

Det er i orden å starte med dette nå fra sykehusets side. Det ser ikke ut til å være et stort volum og 

prøvene sendes Senter for laboratoriemedisin på samme måte som andre tester fra kommunene 

uten spesiell merking e.a. Det er vekslende kapasitet i kommunene til slik testing. 

Senter for laboratoriemedisin lager ikke attester. Kommunene har heller ikke et slikt tilbud. 

Resultatet finnes på helsenorge.no. 

 

Konklusjon: Vi avventer til svar fra Helfo vedrørende finansiering og at kommunene er enige om en 

felles oppstartdato og felles strategi før vi begynner med dette.  

 

Eventuelt: Sekvensering av undergruppe av omikron. 

Spørsmål: Hvor vanlig er det med rask gjensmitte hos en person (f.eks. to ganger i løpet av en 

måned)? Senter for laboratoriemedisin svarer at det er rapportert flere tilfeller av tidlig reinfeksjon 

grunnet endring av dominerende variant fra BA1 til BA2. BA1 gir trolig dårligere immunitet enn BA2, 

så hvis man først er smittet med BA1, så er det mulig at man forholdsvis raskt kan få ny smitte med 

BA2. Lab gjør ikke en varianttyping på alle. Kun et utvalg. Derfor har man ikke alltid undertype fra 

tidligere og kan ikke sammenligne. 

Det påpekes også at det i mange tilfeller kan være vanskelig å skille reinfeksjon fra virusrester etter 

tidligere gjennomgått infeksjon, da PCR kan forbli positiv i flere uker etter gjennomgått infeksjon. 

Neste møte: 15. mars 2022 kl. 13:30  

Odd Petter  
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