
 

Referat pandemigruppen 10. august 2020. 

Teams-møte 09:00-10:00 

Til stede: Grete Syrdal, Anders Kildal, Frantz L. Nilsen, Gunvor Erdal, Brita Holmen, 

Ole Ursin-Smith, Erik Kjelstadli, Kristin Nilsen, Heidi Hesselberg, Siri Bjørnbakken, Lisa 

Bang  

Referent: Siri Bjørnbakken  

 

 

  
1.  
 

Referat fra sist møte. Godkjenning av referat fra 6. august – OK   

2.  
 

Rapportering av tall:  
Smittede:  
Nye smittede: 6  
Antall smittede: totalt antall er: 442   
Friskmeldte bekreftet: 38x  
Døde: x 
Rapportering fra sykehuset opphører inntil en eventuell utvikling i tallene.  
  
Smittesituasjon:   
Antall smittede brukere: x 
Antall friskmeldte brukere: x 
   
De smittede fordeler seg slik:    
Hjemmebaserte tjenester: x 
Omsorgsboliger for eldre: x  
Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: x 
Sykehjem: x 
Boliger Helse og sosial: x 
   
Antall smittede ansatte: x 
Antall friskmeldte ansatte: x (x på Vallerhjemmet)   
   
De smittede fordeler seg slik:   
Hjemmebaserte tjenester: x 
Omsorgsboliger for eldre: x 
Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: x 
Sykehjem: x 
Boliger Helse og sosial: x 
  
  
Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon.  
Totalt Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge: 8   
 

 
 
Bjørg 
Dysthe/Frantz L. 
Nilsen /Gjertud 
Lødøen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morten Svarverud / 
Heidi Hesselberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  
 

 

Testing. 06-09. august  
Totalt: 533  
Teststasjon/legevakt: 6/8: 121, 7/8: 130, 8/8: 120, 9/8: 122  
Prøvetakingsbil 1 og 2: 6/8: 10, 7/8: 11, 8/8: 14, 9/8: 5  
 
Koronatelefon:  
Anrop: 6/8: 638, 7/8: 877, 8/8: 654, 9/8: 342  

 
OPA ved Anders 

Kildal 

 
 
 



Besvart: 6/8: 183, 7/8: 136, 8/8: 74, 9/8: 93  
Gjennomsnittlig svartid: 6/8: 06.45, 7/8: 48.29, 8/8: 01.09.02, 9/8: 23.36  
Gjennomsnittlig samtaletid: 6/8: 5.54, 7/8: 5.52, 8/8: 7.24, 9/8: 6.59  
 
Koronamail:  
6/8: 95, 7/8: 124, 8/8: ikke mottatt tall, 9/8: 87  
 
116117:  

Besvarte: 6/8: 187, 7/8: 170, 8/8: 198, 9/8: 219  
Gjennomsnittlig svartid: 6/8: 01.47, 7/8: 02.03, 8/8: 02.59, 9/8: 02.52  
 
Beslutning:  
Iverksette tiltak for å øke kapasiteten på koronatelefonen/e-post for å håndtere de 
økende tallene, bla gjennom rekruttering, se på mulighet for å benytte frivillige.   
Kommunikasjonstiltak: presisere hvem som skal ringe Koronatelefonen eller ikke.   

 

 
 
 
 

4.  Smittesporing  
Smittesporing kapasitet, økende press. Nærmer oss behov for økte ressurser - følges 
opp.  
 

 
Anders Kildal 

5.  Åpning av samfunnet 
 
Til oppfølging: Bjørg med flere forberede beslutningsgrunnlag for beredskapsnivå til 
møte i kriseledelse 12. August  
 
Fra møtet med Høie og aktører fra kommunesektor og transportsektor: 

• Ville informere om de tiltakene som skulle komme fredag 7. august.  

• Vi må se tiltakene i et langt perspektiv.  
 
Det legges opp til samme ordning som vi har praktisert. Maks halvparten til stede på 
kontorarbeidsplassene. 
Helst med noe forskjøvet arbeidstid der det går. Råd og retningslinjer for munnbind 
vil komme før 14.08.  
Oppfordres til gang og sykkel-  
 
Diskutert i pandemigruppen i dag og adresseres onsdag til kriseledelsen. 
 
Vi viderefører de tiltakene vi har hatt så lenge, presiserer 50% tilstedeværelse, gi råd 
til ledere om hvordan personalgruppene skal ivaretas.  
 
Beslutning: gå ut med ny informasjon internt på Yammer i løpet av de nærmeste 
dagene.  HR ved Gunvor Erdal følger opp dette 
 

 
 
Bjørg Dyste  
 
 
 
Erik K 

6.  Personell/Fellestjenester 
Oppfølging fra forrige møte: 
Prinsipper for Covid-regnskap  

• Som hovedregel skal det brukes de opprettede driftsobjektene når 
kostnadene relatert til Covid 19 bokføres.  Det er mange som gjør litt Covid 
19 arbeid og det er lite hensiktsmessig å skille ut små andeler av 
enkeltstillinger, men dersom det er større andeler av en stilling som går med 
til Covid 19 arbeid kan det lages en lønnsmelding. Vi kan ta en vurdering på 
mindre beløp i løpet av høsten om vi skal ompostere dette slik at vi får med 
disse kostnadene i Covid 19 regnskapet.  

 

 
Ole Ursin Smith 
 

7.  BIOM team 
 

 



 Grete Syrdal /Heidi 
Hesselberg  

8.  
 

Utstyr 
Oppfølging: 
Kommunens ansvar for levering til eksterne.  

 

Brita har sendt forespørsel til Fylkesmannen knyttet til dette og drop-punkt for 

smittevernutstyr i Bærum, avventer svar.  
 

 
 
Anders Kildal 

9.  Eventuelt 
Skole har kommet med en henvendelse knyttet til booking av skolelokaler til 
fritidsaktiviteter. Ønsker en avklaring knyttet til dette.  
Til oppfølging: Trenger mer informasjon – saken forberedes til drøfting i 
kriseledelsen.   
 
Anbefaler å redusere legebil 2 på legevakten fra 1. september til å kun være kveld og 
helg, ikke dagtid pga lav aktivitet.  
Beslutning: legevaktbil 2 reduseres til kun kveld og helg.  
 
Brakkerigg legevakt: starter bygging i dag. 
Teststasjon Fornebu: det er bestilt påfyll grus for å løse overvann.  
 

 
Grete Syrdal  
 
 
 
Grete Syrdal 

 

 


