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Pandemigruppen, utkast referat 
02.11.2020 
 

Dato 02.11.2020 kl. 9.00-10.00  

Sted Teams-møte  

Til stede  Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe, Brita Holmen, 
Morten Svarverud, Siri Bjørnbakken, Lisa Bang, Ole Ursin-Smith, Tonje 
Vågårøy, Anders Kildal, Siri Bjørnbakken, Andre Nordvik  

Ikke til stede  

Referent Siri Bjørnbakken 

Neste møte 05.11.2020 kl. 9.00-10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Godkjenning av referat fra 29. oktober – godkjennes med endringer ift 
spørsmål fra HDIR.  
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 1 (til sammen 39 i helgen) 
Totalt antall smittede: 719  

Kommuneoverlegene  
 
 

Smittesituasjon i tjenesten:  
Antall smittede brukere: 1 på Capralhaugen.  
 
Antall smittede ansatte: 8  
De smittede fordeler seg slik: 3 ved Rykkinn distrikt, 1 ved Mariehaven, 1 
ved Solbakken, 1 ved Atriumgården, 1 i Barne- og avlastningsboligene.  
 

Morten 
Svarverud/Heidi 
Hesselberg 

Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt for Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge: 
64  
 

OPA ved Anders 
Kildal  

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

Testing: økning siste uken, god kapasitet. 
Totalt i oktober er det gjennomført 7552 tester (5928 i september) 
 
Koronatelefon: liten økning siste uken, god kapasitet og rask svartid. 
 
Korona e-post: ingen endringer.  
 
116117: stabilt. 
 
Elektronisk timebestilling – status:  
Ikke noe nytt.  
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Vedrørende korona e-post:  
Rutine for håndtering av e-poster med personinformasjon oversendes 
Grete Syrdal.  
 

 
 
Anders Kildal  

4. Smittesporing  Anders Kildal, Tonje 
Vågårøy 

Smittesporing – status:  

Gjennom helgen har det vær til sammen 39 nye smittede, som har ført til 

55 smittesporinger. D4t er identifisert og kontaktet mellom 600 og 700 

nærkontakter.  

Beredskapspersonell fra Røde kors ble benyttet i helgen, i tillegg til ekstra 

personell ved Folkehelsekontoret.  

 

  

5. Fagråd korona Tonje Vågårøy 

Juridisk bistand 

Det ses på mulighet for juridisk bistand knyttet til spørsmål rundt 

instrukser, retningslinjer og føringer.  

 

 

6. Personell/fellestjenester Ole Ursin-Smith 

Chat-løsning på koronatelefonen: 
Det jobbes med å se på en chat-løsning som ligger i callsentersystemet.  
 
Lager smittevernutstyr – status: 
Avtalen med Andenæs er inngått. Møte i dag for overtakelse av det siste 
lokalet som kommer inn i avtalen.  
 

 

7. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

Status smittevernutstyr:  

Gjennomgang av status over lagerbeholdning. Tas til orientering.  

 

 

8. Kommunikasjon Lisa Bang 

Det er opprettet eget tlf.nummer ved Folkehelsekontoret for næringslivet, 

knyttet til spørsmål rundt forskrift og retningslinjer. Kortvarig for å ivareta 

økning i henvendelser. Veiledningstorget er informert og formidler 

nummeret. Prøveprosjekt mandag 1.11.2020 – torsdag 5.11.2020, mand-

fre kl. 9.00-15.00.  

 

Annet:  

• Nettsiden Råd og regler legges om, blir kategorisert for å gjøre det 
lettere å finne frem.  

• Plan om å sende ut brev til idrettslagene når vi har alt klart. 

• Skal ut melding til alle medarbeidere i kommunen i dag.   
 

 

9. Eventuelt  

Til informasjon: 
Det pågår øvelse på alle sykehjemmene knyttet til smitte på institusjon. Er 
veldig nyttig.  
 

Brita Holmen  
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