
 
 

 PANDEMIRÅDET      ref. 22/00005 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 15. 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 f 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 f Astri Larsen V 

SØ Odd Petter Nilsen √ Janne Farstad Kirkhus V 

SØ Anne-Kathrine Palacios V Sara Debes V 
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Sak 44-22 Status fra virksomhetene 
 Moss: Smittetall 3269/100’/14 dager.  Scenario 2  

 Sarpsborg: Smittetall 5531/100’/14 dager. Scenario 2. 1445 positive sist uke. Ingen nedgang i 
sykefravær. 

 Fredrikstad: Smittetall ca. 5276/100’/14 dager. Scenario 2. Fortsatt en del sykefravær i 
tjenestene. 

 Halden: Smittetall 3466/100’/14d. Scenario 2. 491 smittede sist uke (nedgang på ca. 100 fra uken 
før). Litt økende bemanningsutfordringer på institusjonene.  

 Indre Østfold: Intet å rapportere.  

 Fastleger: Det kommer flere henvendelser som kan indikerer en økt symptombelastning hos 
covidpasienter – antallet som må fortsette med sykmelding øker – flere med pustevansker osv, 
også pasienter uten underliggende sykdommer. Ingen objektive tall på dette, men kollegaer 
bekrefter inntrykket. 
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 Sykehuset Østfold: I dag er det 40 pasienter innlagt med påvist covid19 - hvorav 2 på intensiv, 2 

overvåkning. 
Ellers i dag: Ingen pas. med sesonginfluensa. Ingen RS-barn.  
Stort overbelegg på Kalnes siste uka – særlig i klinikk for medisin. Grønt beredskapsnivå. 
Sykefravær sunket med 1,3 % sist uke til 11,15 %  
 

 

Sak 45-22 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse  

Antall analyser forrige uke: 2700.  Antall positive: 2000  

 

 

Sak 46-22 Hva er åpningstidene på teststasjonene i påsken? 

Det ville være hensiktsmessig om kommuner og sykehuset ble enige om åpningstider i påskeuka + 

røde dager. Dette støttes av alle. Åpningstidene er ikke avklart i alle kommuner ennå. 

Testsenteret i Sarpsborg har åpent følgende tider i påskeuken: 

 Man-onsdag kl. 8-16,  

 Stengt skjærtorsdag og langfredag, 

 Lør-søndag 9-17, 

 Steng mandag 2. påskedag.  
 

Senter for laboratoriemedisin ønsker at de andre kommunene har de samme åpningstidene som 

Sarpsborg. 

Meld gjerne inn åpningstidene til Odd Petter før neste pandemiråd 

 

Sak 47-22 Orientering om avvikling av 24-timers svartid på PCR-analyse 

Vedlagt saken var informasjonsbrev fra Helsedirektoratet fra 10.3.22 der det konkluderes med at 
«Helsedirektoratet vurderer at behovet for rask svartid på NAT/PCR-analyser av ikke lengre er til 
stede, og at det nasjonale målet om 24-timers svartid kan avvikles». 

Senter for laboratoriemedisin planlegger på bakgrunn av avvikling av svartiden, å stenge for PCR-

analysering i helgene etter påske en gang. Det betyr at det ikke kommer prøvesvar lørdag og 

søndag. Vil det få større konsekvenser for deler av kommunal drift?  

Svar: Sannsynligvis blir det ingen negative konsekvenser av dette.  

PCR-prøvene, som er i transportmediet som vi bruker (UTM) - er holdbare i kjøleskapet i 1 uke. Dvs. at 

hvis det er behov for å ta en rask PCR (f. eks. før virusmengden blir for lav) før eller i helg, kan testen 

tas da og analyseres over helgen 
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Sak 48-22 Eventuelt oppstart av reisetesting 

Dette ble konklusjonen i forrige Pandemiråd: 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.  

 

Vi avventer fremdeles svar fra Statsforvalter. Hvis det kommer svar før neste Pandemiråd, så vil 

svaret formidles til Pandemirådet på e-post 

 

T.o. Sykehuset vil tilby slik reisetesting til egne ansatte i forbindelse med kurs i utlandet. 

 

Eventuelt: Intet 

 

Neste møte: 22. mars 2022 kl. 13:30  

Odd Petter  


