
 

Referat Pandemigruppen 13. juli 2020. 

Teams-møte 09:00-10:00 

Tilstede: Kristin Nilsen (leder), Gjertrud Lødøen (kommuneoverlege), Morten 

Svarverud (PLO); Anne-Marie Flovik (Biom team), Brita Holmen 

(beredskapsansvarlig) og Ole Ursin-Smith (Fellestjenester) 

 

  

1.  

 

Referat fra sist møte. Referat 9. juli godkjent.  

2.  

 

Rapportering av tall:  

Smittede:  

Nye smittede: 0 

Antall smittede: totalt antall er: 424 

 

Smittesituasjon:   

Ingen smittede brukere. 

Ingen smittede ansatte. 

   

Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon.  
Pr 10. juli var 1 medarbeidere i karantene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

Testing. 10. juli 

Totalt:  

Teststasjon/legevakt: 50 

Prøvetakingsbilene: 12 

 

Koronatelefon: 101 

Gjennomsnittlig svartid: 01:25 

Gjennomsnittlig samtaletid: 6:06 

Koronamail: 5 

116117: 161 

 

Underlaget på teststasjonen er utbedret etter oversvømmelser etter 

styrtregn tidligere i juli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  
Smittesporing  

Intet nytt. 
 
 

5.  Åpning av samfunnet  



Gjennomgang av nye tjenester som er besluttet åpnet. 
Intet nytt. 

 

 

 

6.  

Personell 
De to beredskapsteamene med 20 helsepersonell er etablert, og det 
samme er de to administrative støtteteamene.  
 

 
 

 

 

7.  

BIOM team 

Rutine vedr ansatte i karantene til beslutning vedtatt: 

Karantenebestemmelser for ansatte på sykehjem, i omsorgsboliger og 

i barneboliger i Bærum kommune 

Utbrudd av covid-19 kan være uoversiktlig og relativt utbredt allerede 

ved første påviste tilfelle, spesielt i sykehjem. 

  

I Bærum kommune skal ansatte på sykehjem, i omsorgsboliger og i 

barneboliger i karantene hvis de har hatt: 

• tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, 

fra 48 timer før symptomdebut og til personen er avisolert 

(definert som nærkontakt)  

• har hatt mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter 

sammenhengene med en person som er bekreftet syk med 

covid-19 (definert som annen nærkontakt) 

• har hatt direkte fysisk kontakt (for eksempel ved håndhilsning) 

uten anbefalt beskyttelsesutstyr med en person som er 

bekreftet syk med covid-19(definert som annen nærkontakt). 

  

Karantenebestemmelsene gjelder uavhengig av om smitten er påvist i 

Bærum kommune eller i annen kommune. 

  

Karantene gjennomføres på det stedet som egner seg best, fortrinnsvis i 

eget hjem. 

  

Ansatte bør testes for covid-19 med rt-PCR på dag 0, og igjen på dag 3 

ved negativ test på dag 0.  

Se rutine 3.3: Testing ved bekreftet covid-19 hos ansatt eller beboer. 

  

Ansatte som må i karantene, skal raskt identifiseres og følges opp.  

Se rutine 5.1: Smitteoppsporing – Folkehelsekontoret Bærum 

kommune. 

  

Karantenen varer i 10 dager etter siste smitteeksponering.  

Se prosedyre 6.3: Hjemmekarantene 

---- 

Oppfølgingspunkt 1: Vurdere om utvide prosedyren til å omfatte 

hjemmetjenester, Haug, Gartnerveien m.m.    

Oppfølgingspunkt 2: Hva gjør man i karantene? Tenking om tiltak og 

budskap frem mot 1. september. 

 

 

 



8.  

 

Utstyr. 
Risikovurdering og status og sentral lagerbeholdning:  
 

Oppfølgingspunkt 1: Hvor mye utstyr skal Bærum kommune ha på lager 

– det er bestilt et beslutningsgrunnlag fra Folkehelsekontoret – 

ferdigstilles uke 29.  

Oppfølgingspunkt 2: Plan for lager (primært i egne eiendommer) skal 

legges frem 10. August (OFT).  

 
 

 

9.  

Eventuelt 

Kommunikasjon:  

• Fortsetter Meter-kampanjen.  

• Planlegger kommunikasjonstiltak når utlandsferierende er 

tilbake.  

• Vurdere å distribuere brev om aktsomhet til serveringssteder 

uten skjenking. 
 

 

 

 

 

 

 

 


