
 

1 
 

 

Pandemigruppen, referat 01.10.2020 
 

Dato 01.10.2020 kl. 9.00-10.00  

Sted Teams-møte  

Til stede  Kristin Nilsen, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe, Brita Holmen, Morten 
Svarverud, Siri Bjørnbakken, Lisa Bang, Ole Ursin-Smith, Tonje Vågårøy,  
Merethe Dypfest Holst  

Ikke til stede Anders Kildal, Grete Syrdal,  

Referent Siri Bjørnbakken  

Neste møte 05.10.2020 kl. 9.00-10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Godkjenning av referat fra 28. september – ikke behandlet.  
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 2  
Totalt antall smittede: 521  

Kommuneoverlegene  
 
 

Smittesituasjon i tjenesten:  
Antall smittede brukere: 1, BPA med privat leverandør, utskrivningsklar i 
dag. 
 
Antall smittede ansatte: 4 (1 på hvv Mariehaven, KAD Dønski, Valler og 
Gamle Drammensvei). 
 

Morten 
Svarverud/Heidi 
Hesselberg 

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

OPA ved Anders 
Kildal  

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

Testing:  

• god kapasitet, litt lavere antall per dag nå i høstferien.  

• september totalt antall: 5929 (teststasjon 5443, sykepleier på hjul 
486)  

 
Koronatelefon:  

• god kapasitet, lav ventetid, samtaletid stabilisert (ca 5 min).  

• september: koronatelefonen 14 125, helsetjenestetelefonen 1221   
 
Korona e-post:  

• stabilt lavt antall e-poster 

• september totalt: 1778 
 
116117: stabilt 
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Elektronisk timebestilling – status:  
Ref forrige møte, har økt til 30 timer morgen/ettermiddag.  
 

4. Smittesporing  Anders Kildal, Tonje 
Vågårøy 

Ressurssituasjon smittesporing – status:  

Har nå fått på plass en fast stab som er i ferd med å sette seg, fungerer 

bra. 

 

Anders Kildal 
  

5. Fagråd korona Tonje Vågårøy 

Testing av ansatte som bor i andre kommuner  

Det er behov for å utvide hvem dette gjelder utover allerede definert 

personell. Det er anbefalt å utvide rutinen til å gjelde personell i kritiske 

samfunnsfunksjoner jfr definisjoner, samt vurdere andre kommunal 

tjenester.   

Beslutning: Fagråd korona gjennomgår og vurderer rutine for testing i 

Koronahåndboken, og kommer med en anbefaling i møte 5. oktober.  

 

Frantz Leonard Nilsen: arr/møter som kommunen holder for andre. Hva 

har vi lagt av føringer knyttet til dette?  

• Kriseledelsen vedtok 24. Sept knyttet til innbyggermøter 

medvirkning/involvering: maks 20 personer totalt.   

• Pandemigruppen besluttet 28. Sept at føringer fra kriseledelsen 

oversendes Fagråd korona, som nedfeller rutinene og sørger for at 

disse legges inn i Koronahåndboken.   

 

Til oppfølging: Fagråd korona må sikre oppdatering av rutine i 

Koronahåndboken jfr nye eventuelle endringer i lokal instruks som 

behandles i kommunestyret i dag.  

 

Plan for høstens influensavaksinering – status  

• Er i god dialog med departementet, som har medført noen 

endringer i retningslinjene.  

• Kommunen får vaksinen vederlagsfritt. 

• Det presiseres at vaksinen skal prioriteres til risikopasienter og 

helsepersonell.  

• Andre grupper kan ikke vaksineres før etter 1. desember. 

• Arbeidet med plan for vaksinering fortsetter.  

 

 
 
 
 
 
Bjørg Dysthe, Tonje 
Vågårøy  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tonje Vågårøy 
 
 
 
Tonje Vågårøy 
 
 
 
 
 
 
Tonje Vågårøy og Ole 
Ursin-Smith  
 

6. Personell/fellestjenester Ole Ursin-Smith 

Ingen saker meldt.  
 

 

7. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

Til oppfølging: det jobbes videre med beslutningsgrunnlag for langsiktig 

løsning frem til 31.12.2021.  
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Pandemigruppen besluttet 28. Sept å utsette avgjørelse til vi er sikre på at 

foreslått løsning er det beste, ref. nye rammer for innkjøp smittevernutstyr 

fra HDIR gjeldende fra 1. januar 2021.  

 

Beslutning: Ny lokal instruks knyttet til bruk av munnbind i tjeneste må 

også tas inn i vurderingsgrunnlaget. Instruksen behandles i 

kommunestyret 1. oktober.  

 

 
 
Ole Ursin-Smith  

8. Kommunikasjon Lisa Bang 

Ingen saker meldt.  
 

 

9. Eventuelt  

Ny lokal forskrift smitteverntiltak: 
Det skal i dag gjennomføres gruppemøter knyttet til ny lokal forskrift for 
smittevern, sett i sammenheng med tiltak innført i Oslo denne uken. 
Forskriften skal behandles i ekstraordinært kommunestyremøte i kveld.  
 

Kristin Nilsen  

 

 


