
 

Referat pandemigruppen 06. juli 2020. 

Teams-møte 09:00-10:00 

Tilstede: Grete Syrdal (leder), Gjertrud Lødøen (kommuneoverlegen), Tom Steen 

(Biom team), Ole Ursin-Smith (OFT), Heidi Hesselberg (PLO) og Lisa Bang 

(Kommunikasjon) 

 

  1.  
 

Referat fra sist møte.  
Referatet fra 2. juli 2020 er godkjent. 

 

2.  
 

Rapportering av tall:  
Smittede:  
Nye smittede: 0 
Antall smittede: totalt antall er: 424 
  
  
  
Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon.  

Totalt Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge: 9 

 

 
 
Bjørg 
Dysthe/Frantz L. 
Nilsen 
 
 
 
 
 

3.  
 

 

Testing.  
Totalt: 224 fredag -søndag 
Teststasjon/legevakt: 194 
Prøvetakingsbil 1 og 2: 30 
 
Koronatelefon: Gjennomsnittlig svartid: 36 min. 
Gjennomsnittlig samtaletid: ikke mottatt 
 Koronamail fre-søn: 45 
116117: Gjennomsnittlig svartid : ca 2 min i snitt i helgen 

 
 
 

 
Anders Kildal 
 
 
 
 
 
 
 
Grete Syrdal 
 
 

4.  Smittesporing  
 
Se vedlagt dokument utsendt fredag om prioritert innsats knyttet til TISK 
(test/smittesporing/karantene) 
 
Oppfølgingspunkter: 

• Føring om at nødvendig tilbud til sårbare barn og unge 
opprettholdes. Tas opp på møtet neste torsdag, 16. juli. Merethe 
Dybfest Holst inviteres inn.  

• Krav om tilsyn om enkeltpersoner overholder karantene og isolasjon. 
Gjertrud L sjekker ut nærmere vi skal forstå dette kravet. Kommer 
tilbake på torsdag 9. juli.  

 
Grete 

 

 

 

Grete 



• Rapporteringsregime på fem punkter, skal inn i alltinn.no - ansvar: 
kommuneoverlege og smittesporerne, samt fellestjenestene bidrar 
med informasjon, sendes tirsdager. 

 

5.  Åpning av samfunnet 
Gjennomgang av nye tjenester som er besluttet åpnet. Ingen nye. 
 
 

 
Kristin Nilsen 
 
 
 

6.  Personell 
 

Til beslutning fra:Bjørg  
Følgende forslag er begrunnet i erfaringen om at utbrudd av covid-19 på 
sykehjem kan være uoversiktlig og relativt utbredt allerede ved første påviste 
tilfelle. I Bærum gjelder: 
  

• Ansatte som er nærkontakter vil bli satt i karantene. 

• Ansatte som er definert som «andre nærkontakter» skal testes ca. 
dag 3 og dag 7 men skal ikke arbeide på andre institusjoner/tjenester 
inntil to negative prøvesvar foreligger. 

• Ansatte som arbeider på andre avdelinger på institusjonen uten 
påvist smitte kan fortsette på denne arbeidsplassen men er i 
karantene for andre arbeidsforhold i Bærum kommune.  

• Karantenen gjelder også dersom smitte er påvist på arbeidsplass 
utenfor Bærum.  

Team Biom ser på nye formuleringer til torsdag. 

 
  
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/hjemmekarantene-
og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/?term=&h=1  
 
Andre orienteringssaker OFT: 

• Beredskapsteam PLO på plass  

• Beredskapsteam HESO nærmest på plass 

• Pukk og grus utbedringer på teststasjon Fornebu – mye 
overflatevann 

• Sendt forslag til endret plassering ny brakkerigg Legevakt, 
opprinnelig plassering for liten og ville vært ulovlig da den sperret for 
brannvesen 

• “Altmuligpersonell”: BIOM tilbakeføring forventes gjennomført for 
alle denne uke 

 

 
 
Bjørg Dysthe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ole Ursin-Smith 
 
 

 

7.  BIOM team 

• Biom team opprettholdes inntil videre som sekretariatsfunksjon med 
Anne Marie Flovik og Tone Rokset. Tom Steen er tilbake som HR-sjef 
primo auguat etter sin ferie, men samler teamet jevnlig for 
oppdatering.  

• Anne Marie Flovik representerer BIOM team i neste møte. 

• Arbeidet med koronahåndboka prioriteres. 

• Skryt til innsatsen i BIOM Team Biom. 

 
Tom Steen 

8.  Utstyr. 
Risikovurdering og status og sentral lagerbeholdning: Grønn 

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/?term=&h=1
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/?term=&h=1


  
Oppfølgingspunkt fra torsdag : Det arbeides med å skaffe midlertidige lager i 
disse dager. I august starter arbeidet med å finne en mer permanent 
lokasjon.  

Grete Syrdal 
 
 

9.  Eventuelt 
Fra Hdir sit. rapport fredag: 

I den nyeste risikovurderingen, i kapittel 11, vurderer FHI sannsynligheten for 
importsmitte av Covid-19 som høy. Videre vurderes sannsynligheten for lokal 
oppblussing i Norge som høy, mens sannsynligheten for nasjonal oppblussing 
vurderes som lav. 
 

Digital publisering av smitteverninformasjon: Positiv til tiltaket, må avklares 
med DigIT. Prosjektet bør også vurderes opp mot ny kvalitetshåndbok.  

 

 
 
 

 

 

https://www.fhi.no/contentassets/c9e459cd7cc24991810a0d28d7803bd0/covid-19-epidemien-kunnskap-situasjon-prognose-risiko-og-respons-i-norge-etter-uke-16-01.07.2020.pdf

