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Pandemigruppen, referat 08.01.2021 
 

Dato 08.01.2021 kl. 9.00-10.00  

Sted Teams-møte  

Til stede  Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Bjørg Dysthe, Brita Holmen, Morten Svarverud, 
Siri Bjørnbakken, Lisa Bang, Ole Ursin-Smith, Anders Kildal, Siri 
Bjørnbakken, Anne Marie Flovik, Andre Nordvik  

Ikke til stede Frantz L. Nilsen,   

Referent Siri Bjørnbakken  

Neste møte 11.01.2021 kl. 9.00-10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Godkjenning av referat fra 6. januar – godkjent.  
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 19 
Totalt antall smittede: 1577  
 
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 2  
 

Kommuneoverlegene  
 
 

Smittesituasjon i tjenesten:  
Antall smittede brukere: 2 
De smittede fordeler seg slik:     

• Hjemmebaserte tjenester: 0  

• Omsorgsboliger for eldre: 0  

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1 

• Sykehjem: 0 

• Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus Helse og sosial: 1 
 
Antall smittede ansatte: 12 
De smittede fordeler seg slik:    

• Hjemmebaserte tjenester: 2  

• Omsorgsboliger for eldre: 1  

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 4 

• Sykehjem: 2 

• Boliger Helse og sosial: 0  

• Asker og Bærum legevakt: 2  

• Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus: 1 

• Arbeid og aktivitet: 1 
 

Morten 
Svarverud/Heidi 
Hesselberg 

Status ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt for Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge: 
44 
 

OPA ved Anders 
Kildal  



 

2 
 

Status ansatte i karantene for hele organisasjonen (fredager):  
 

Ole Ursin-Smith 

3. Testing, telefoni og e-post  OPA ved Anders 
Kildal 

Testing: to siste dager hhv 410 og 374 tester, majoriteten på testasjonen. 
Hurtigtester alle som er nærkontakter, men kun på teststasjonen eller 
innendørs på institusjoner grunnet temperaturkrav for oppbevaring av 
hurtigtester. Ikke alle vil ta hurtigtester, så dette må avklares i forkant så 
ikke utstyret gjøres klar og må kastes (kostbart). 
 
Koronatelefon og e-post: siste tre dager stabilisert seg på snitt 500 anrop. 
E-post har også stabilisert seg igjen (snitt 35).  
 
116117: stabilt.  
 
Elektronisk timebestilling – status: ingen endring i antall. Det jobbes med 
å tilpasse elektronisk booking ift utenlandsreiser.  
 

Teststasjon Rykkinn  

• noe bak skjema pga snekker- og elektriker arbeid  

• kommunikasjonsstrategi og nærmiljøkontakt må etableres, startet 
denne uken  

• Ny dato for planlagt åpning er 18. januar   
Følgende må avklares (OPA innleder med forslag til beslutning): 
Kan alle i Bærum møte opp og ta en test?  
Dette har aldri vært avklart i oppdraget, men det har vært en opplevelse 
av at teststasjonen ble etablert for å nå utvalgte målgrupper basert på 
innspill fra kommuneoverlegene og beslutning i Pandemigruppen. 
Forslag til beslutning: OPA anbefaler at alle som møter opp må testes.  
Det er stor usikkerhet knyttet til hva dette vil innebære ift antall og 
praktisk gjennomføring.  
Beslutning: Pandemigruppen tilslutter seg OPAs anbefaling om at de som 
møter opp testes. Vi høster erfaringer underveis for å vurdere tiltak.   
 
Kommunikasjonsstrategi Rykkinn teststasjon  
Vi er i dialog med Al Noor og Frivilligsentralen på Rykkinn rundt 
kommunikasjon i nærområdet. Kommunikasjonsenheten bistår og må lede 
kommunikasjonsarbeidet ut knyttet til dette.  
Hvis intensjonen er at dette primært skal dekke behovet til utvalgte 
grupper, må dette synliggjøres tydelig. OPA anbefaler da at 
velferdsdirektør og/eller kommuneoverlege bistår i dette arbeidet primært 
ifht media.  
Beslutning: Pandemigruppen beslutter at Kommunikasjonsenheten 
utarbeider en kommunikasjonsplan med tiltak.  
 

 

4. Smittesporing  Anders Kildal  

Smittesporing – status:  

Ingen saker meldt.  
 

  
 
 

5. Fagråd korona Anne Marie Flovik 
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Øke testing: Det skal være lav terskel for å tilby test for de som ønsker det. 

Viktig å være tydelig på at karantene i utgangspunktet gjelder for alle som 

testes. Noen ønsker å teste seg fordi de skal på besøk til syke personer.  

Oppfølgingspunkt: Fagård korona får i oppdrag å vurdere dette og komme 

med anbefaling til hvordan dette skal håndteres ift testing på ulike 

grunnlag og evt. karantene.   

Se notat: 20210108 Testkriterier Bærum kommune.  

Beslutning: Saken utsettes til 11. januar.  

 
Besøksrutiner sykehjem 
Vurdering av dagens rutiner sett opp mot nasjonale retningslinjer fra 3. 
januar.  
Beslutning:  
Det er lagt inn en anbefaling om at beboere ikke tas ut av institusjon for 
hjemmebesøk. Det er ellers ingen endringer i rutiner for besøk i 
institusjon. Vi følger utviklingen og tallene tett ift dette.  
 

 

6. Personell/fellestjenester Ole Ursin-Smith 

Ingen saker meldt.  
 

 

7. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

Ingen saker meldt.  
 

 

8. Kommunikasjon Lisa Bang 

Kommunikasjonsplan for Rykkinn. 
Uteaktiviteter i helgen (holde avstand).  
 

 

9. Vaksinering Covid 19 Tonje Vågårøy 

Status:  

• Vi har gitt 436 doser ved sykehjem på to dager (har klart å trekke 
ekstra doser ut av glassene). 

• Har gått fint, godt samarbeid med sykehjemmene. 

• Tirsdag 12. januar får vi 285 nye doser, vi kan gj.snittlig få ut 6 
doser av hvert glass – gir 342 doser.  

• Helsepersonell: starter med personell ved legevakten jfr 
pritoritering.  

 
Massevaksinering - lokasjon 
Valg av lokasjon for massevaksinering ble behandlet i Kriseledelsen 7. 
januar. Pandemigruppen har fått følgende oppdrag: 

• Dialogmøte med Bærum idrettsråd (Kristin) 

• Hva er omfang og tidsperspektivet? 

• Vurdere Telenor Arena, hva er kostnader? 

• Komme tilbake til politisk ledelse tirsdag 12. Januar kl 10.00 
(Kristin) 

Beslutning:  

• Det gjøres en vurdering på omfang og tidsperspektiv. Frist tirsdag 
12. Januar kl. 9.00.  

• Det gjøres en vurdering med kostnadsoverslag for Telenor Arena. 
Frist tirsdag 12. Januar kl. 9.00.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tonje Vågårøy  
Ole Ursin-Smith  
Kristin Nilsen  
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• Det gjennomføres dialogmøte med Bærum idrettsråd.  
 
Vaksinering av helsepersonell – lokasjon 
Se notat: 20210108 Vaksinering helsepersonell - beslutningsgrunnlag 
lokasjon.  
Beslutning:  

• Pandemigruppen anbefaler at Eyvind Lyches vei 10 etableres som 
lokasjon for vaksinering av helsepersonell.  

• Beslutning tas i kommunedirektørens ledergruppe KDG 11. januar.   

• Drøftes i neste MBM OSU beredskap.  
 

 
 
 
 
 
 
Kristin Nilsen  
Ole Ursin-Smith  

10. Eventuelt  

Rapportering på beredskapsnivåer til statsforvalter  

• Frist innen kl. 12.00 på mandag 

• Avklarer evt drøfting i kommunedirektørens ledergruppe.  
 

Kristin Nilsen og 
Bjørg Dysthe 

 

 


