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Referat pandemigruppen 01.03.2021 
 

Dato 01.03.2021 kl. 9.00-10.00  

Sted Teams-møte  

Til stede  Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe, Brita Holmen, 
Morten Svarverud, Lisa Bang, Ole Ursin-Smith, Anne Marie Flovik, Anders 
Kildal, Emilie Helgesen Grud 

Ikke til stede Siri Bjørnbakken 

Referent Emilie Helgesen Grud 

Neste møte 03.03.2021 kl. 9.00-10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Referat fra 26. Februar er godkjent. 
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 15 

Totalt antall smittede: 2155 
 
Det har vært høy aktivitet i kriseledelsen over helgen. Snittet har ligget på 
30 smittetilfeller per dag. Noe lavere i helgen, men det er ikke uvanlig. Stor 
andel barn og unge, men smittentrykket går også utover utbrudd i 
barnehage og skole. Det er grunn til å anta at det muterte viruset (britisk 
variant) dominerer i Bærum.  
 
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 4 innlagte, 
hvorav 1 på intensiv. Ingen nye.  
 
 

Kommuneoverlegene  
 
 

Smittesituasjon i tjenesten:  
Antall smittede brukere: 1 
De smittede fordeler seg slik:   

• Hjemmebaserte tjenester: 0 

• Private leverandører: 0 

• Omsorgsboliger for eldre: 0 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1 

• Sykehjem: 0 

• Boliger Helse og sosial: 1 
 
Antall smittede ansatte: 12 
De smittede fordeler seg slik:    

• Hjemmebaserte tjenester: 0 

• Omsorgsboliger for eldre: 1 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 4 

• Sykehjem: 7 

Morten 
Svarverud/Heidi 
Hesselberg 
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• Boliger Helse og sosial: 
 
HESO: ingen ny utvikling. 16 i karantene.  

Status ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt for Pleie og omsorg (46), Helse og sosial (16) og Helsetjenester barn 
og unge:  
 

OPA ved Anders 
Kildal  

Status ansatte i karantene for hele organisasjonen (fredager): 
 

Ole Ursin-Smith 

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

Testing:  
Torsdag: 384 Fornebu, 55 Rykkinn, 246 på hjul 
Fredag: 348 Fornebu, 60 på hjul 
Lørdag: 330 Fornebu, 78 på hjul 
Søndag: 338 Fornebu, 64 på hjul 
 
 

 

4. Vaksinering Covid 19 Tonje Vågårøy 

Status:  

• Vaksiner satt siste uke 

• Mottak av nye vaksiner uke 10: 1134 med Pfizer, 1540 

AstraZeneca 

• Prioritering av vaksiner kommende uke    

o Sykehjem og omsorgsboliger – Dose 2 Pfizer 

o Massevaksinering - Risikogruppe 2 og 3 

o Ambulant testteam - Risikogruppe 2 og 3 

o Fastleger - Risikogruppe 2 og 3 

o Kritisk helsepersonell - Dose 2 Pfizer, og Dose 1 

AstraZeneca 

Med bakgrunn i at kommunen torsdag ettermiddag fikk melding om 

Moderna vaksiner, ble det lørdag ringt over 1000 innbyggere for time uke 

9. Resten ringes denne uken. 

 
Diverse knyttet til vaksinering: 
Kommer tilbake til status og plan for vaksinering av kritisk helsepersonell 
og egne ansatte neste uke. 

 

 

5. Smittesporing  Anders Kildal  

Smittesporing – status:  

OFT er gitt i oppdrag å vurdere kostnad og ressursinnsats ved bytte av 

smittesporingssystem. Presentasjon av kostnadsbilde og alternativer ble 

gitt i møtet. Valget står mellom å videreutvikle og tilpasse dagens system 

eller anskaffe nytt system. Valget står i så fall mellom FIKS (KS) eller ReMin. 

Kostnad, tid og kompleksitet er relativt likt for de tre alternativene. 

 
Kommuneoverlegen og pandemigruppen understreker at muligheten for 
statistikk og analyse i verktøyet er viktig for valg av system. 
 

  
Ole 
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KDG anbefaler FIKS (KS sin løsning). Blant annet fordi det støtter opp under 
strategien om å ta i bruk felleskommunale tjenester. 
 
Pandemigruppens anbefaling er å gå videre med FIKS (Ks sin løsning).  
 
Kapasitet smittesporing  
Det har vært en krevende helg for smittesporerne og det er behov for 
styrking av tjenesten. Har i løpet av helgen sett på de ulike 
arbeidsprosessene for å se hvordan de kan forbedres.  
Personell er tilført der det har vært mulig. Det jobbes videre med ordinær 
rekruttering, samt muligheten for å gi opplæring og oppfriskningskurs til 
personer på beredskapslisten. Nasjonalt innsatsteam er også en mulighet. 
Pandemigruppen kommer tilbake til saken på onsdag.  
 

6. Fagråd korona Anne Marie Flovik 

Beredskapsnivå, herunder tiltaksnivå skole og barnehage. Eget møte kl. 11 
i dag.  

 
 

7. Personell/fellestjenester Ole Ursin-Smith 

 
 

 

8. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

Munnbind skole og barnehage. Saken tas opp i fagråd Korona. 
 

 

9. Kommunikasjon Lisa Bang 

 
 

 

10. Eventuelt  

 
 

 

 

 


