
 
 

 PANDEMIRÅDET      ref. 22/00005 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 22. mars 2022 kl. 13.30-14.30 

Sted TEAMS 
 
, 
 

f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer / andre:  

Fra kommunene:     

Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess f Guro Steine Letting 
Lise Wangberg Storhaug 

f 
V 

Aremark, Halden  Kjersti Gjøsund f Eva Cathrin Lindset 
Per Weydahl 

F 
V 

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

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

V 
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 V Astri Larsen f 

SØ Odd Petter Nilsen √ Janne Farstad Kirkhus V 

SØ Anne-Kathrine Palacios V Sara Debes V 
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Sak 49-22 Status fra virksomhetene 
 Moss: Avtagende smittesituasjon.  

 Sarpsborg: Smittetall 4352/100’/14 dager. Scenario 2. 1036 smittede sist uke.  

 Fredrikstad: Ganske uendret status. Sykefravær i helse er fremdeles høyt. Flyktningkrisen 
bekymrer mer enn pandemien 

 Halden: Smittetall 2528/100’/14d. Scenario 2. Avtagende innrapporterte smittetilfeller - 304 
smittet sist uke. Høyt sykefravær blant helsepersonellet.   

 Indre Østfold: Smittetall 870/100’/14d. Marker 811/100’/14. Skiptvet 676/100’/14. Fremdeles 
bekymret for sykefraværet. 

 Fastleger: Færre covid-relaterte henvendelser. Mer av annen type infeksjon i kjølvannet av 
corona. 

 Sykehuset Østfold: I dag er det 32 pasienter innlagt med påvist covid19 - hvorav 0 på intensiv, 2 
overvåkning. 
Ellers i dag: Fire pas. med sesonginfluensa. Ingen RS-barn.  
Moderat til stort overbelegg på Kalnes siste uka – særlig i klinikk for medisin. Grønt 
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beredskapsnivå opphevet 21.3. Sykehuset er nå i ordinær drift. Sykefravær sunket med 0,27 % 
sist uke til 10,88 %. 
 

 

Sak 50-22 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse  

Antall analyser forrige uke: 2000 - Antall positive: 1400 

Vi ser mer sesonginfluensa. 

 

Sak 51-22 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. 

Dette er avklart:  

Testsenteret i Halden, Fredrikstad og Sarpsborg har åpent følgende tider i påskeuken: 

 Man-onsdag kl. 8-16,  

 Stengt skjærtorsdag og langfredag, 

 Lør-søndag 9-17 (kan variere noe) 

 Steng mandag 2. påskedag.  
Vestby kommune har stengt langfredag (15.04.22) til 1. påskedag (17.04.22). Ellers åpent som vanlig. 

 

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 52-22 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.  

 

Statsforvalteren har fått følgende svar fra Hdir: Helsedirektoratet har sendt en henvendelse til Helse- 

og omsorgsdepartementet med spørsmål om hvem som skal dekke denne type testing. Vi vil komme 

tilbake med svar så snart vi har fått avklart spørsmålet. 

Vi avventer altså fremdeles svar fra Hdir/HOD gjennom Statsforvalter. Hvis det kommer svar før 

neste Pandemiråd, så vil svaret formidles til Pandemirådet på e-post 

 

 

Sak 53-22 Opprettholdelse av Pandemirådet framover – behov for nytt fokus? 

Det er ikke behov for å fokusere på rapportering vedrørende antall smittede og bekymring for høyt 

sykefravær som følge av coronapandemien lenger. Slik rapportering kan avsluttes. 
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Det som opptar virksomhetene nå er flyktningestrømmen. Kan den møteplassen som Pandemirådet 

har vært for samarbeid under coronapandemien, konverteres til et råd med fokus på 

problemstillinger om samarbeid, rigging og avklaringer rundt bl.a.  

 Helsehjelp til flykningene 

 Tuberkulosekontroll i kommunene 
 

Helsehjelp: Det forventes et stort volum av flykningene og det må rigges en helsetjeneste for disse. 

Det er problematisk blant annet mht. om vi kan skaffe bemanning. 

Mye skal på plass på kort tid. I tillegg kan flykningene ha andre forventninger til helsetjenesten fra 

hjemlandet. De bruker helsetjenesten på en annen måte enn det vi gjør i Norge. Her er det behov for 

forventningsavklaring pga. ulikheter i kultur/helsesystemene mellom landene. Endret / økt bruk av 

helsetjenester pga. kulturforskjeller vil utfordre mange deler av tjenestene. 

 

Tuberkulosekontroll: 

SØ har ansvaret for det faglige (rtg/lab) på ankomstsenteret (asylsøkere). Kapasitet på rtg. bygges 

opp, mens lab allerede har god kapasitet.  

Kommunene har ansvaret for andre flykninger som kommer på turistvisum o.l. De har allerede 

kommet i stort antall og kommunene er usikre på hvor de skal henvise disse til rtg. - SØ Moss/SØ 

Kalnes/ privat? 

Asylsøkere skal TBC-undersøkes i løpet av 14. dager – det gjøres på ankomstsenteret. Andre 

flykninger / de med turistvisum o.a. har 1 mnd. frist. Viktig å komme raskt i gang før de blir for sent 

ift. disse fristene. 

Konklusjon: Pandemirådet ber Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) om å etablere en møtearena 

mellom kommunene og sykehuset for samarbeid om helsetjenestenes innsats overfor flykninger fra 

Ukraina etter mal fra Pandemirådet. Denne møteplassen kan erstatte dagens Pandemiråd som er lite 

aktuelt mtp. dagens smittesituasjon. Coronarelaterte saker kan fremdeles drøftes i den nye arenaen 

ved behov. 

Det nye rådet må ha en hensiktsmessig sammensetning og et passende navn. Fra sykehuset bør TBC-

koordinator være med i tillegg til ansvarskontakt overfor UDI/ankomstsenteret, Eivind Reitan.  

 

Neste møte: 29. mars 2022 kl. 13:30 (uansett navn på rådet) 

Odd Petter  


