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Pandemigruppen, referat 12.04.2021 
 

Dato 12.04.2021 kl. 9.00 - 10.00  

Sted Teams-møte  

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

Ikke til stede  

Referent Siri Bjørnbakken 

Neste møte 14.04.2021 kl. 9.00 - 10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Godkjenning av referat fra 9. april – godkjent med tillegg under 
Vaksinering: andel vaksinerte helsepersonell hhv 17,7% uke 13 og 18,1% 
uke 14.  
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 16  

Totalt antall smittede: 3513  
 
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 15  
 
Prøvesvar kommer nå innen ett døgn fra laboratoriet.  
 

Kommuneoverlegene  
 
 

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

• Hjemmebaserte tjenester: 1 

• Private leverandører: 0 

• Omsorgsboliger for eldre: 0 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1 

• Sykehjem: 2 

• Boliger Helse og sosial: 0 

• Voksenopplæringssenteret: 0 

• Seniorsentrene: 0  
 
Antall smittede ansatte:  
De smittede fordeler seg slik:    

• Hjemmebaserte tjenester: 2 

• Omsorgsboliger for eldre: 2 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 6 

• Sykehjem: 3 

• Boliger Helse og sosial: 1 

• Oppfølgingstjenesten: 0 

• Vaksinasjonssenteret: 0 

Morten 
Svarverud/Heidi 
Hesselberg 
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• Teststasjonen: 1   
 

Status ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt for Pleie og omsorg (46 - per 09.04.21), Helse og sosial (21) og 
Helsetjenester barn og unge (): 67 
 

OPA ved Anders 
Kildal  

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

Testing:  
9. april: totalt 416 (Fornebu 396, på hjul 20)  
10. april: totalt 313 (Fornebu 298, på hjul 15) 
11. april: totalt 366 (Fornebu 271, på hjul 95)  
* Rykkinn stengt fre-søn.  
 
Elektronisk timebestilling – status:  

• Ingen endring.  

 

Diverse knyttet til testing: 

•  Teststasjon Sandvika – ikke behandlet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Vaksinering Covid 19 Tonje Vågårøy 

Status:  

• Satte vaksiner per dd: presentasjon ligger ved referatet.  

 
 

• Prioritering av vaksiner kommende uke: fredager. 

Diverse knyttet til vaksinering:  

• Oppfølgingspunkt: Brukergrupper som ikke er egnet for 
vaksinasjonssenteret, og som har utfordringer knyttet til SMS-
varsling. Følges opp av Folkehelsekontoret og Pleie og omsorg. 
Morten innkaller til møte.  

 
Bemanningsplan ved økt leveranser av vaksiner 

• Presentert i møte 12. april. Ligger ved referatet.  

• Pandemigruppen støtter at Vaksinesenteret og HR 
ressursallokering allerede igangsetter rekruttering for å sikre fast 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ole Ursin-Smith  
 
 
 
 
 
 
 
Morten Svarverud og 
Tonje Vågårøy  
 
 
 
Ole Ursin-Smith  
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bemanning for 15 000 vaksinedoser per uke. I dette ligger også 
overgang fra timeavtaler til faste avtaler.  

• Parallelt må det planlegges for høyeste nivå på antall 
vaksinedoser.  

• Oppfølging: status i uke 16.  
 

5. Smittesporing  Anders Kildal  

Status ferdigstille og pågående index: 

• Ingen endring.  
 
Status bemanning: 

• Tilbakeføring av omdisponerte går som planlagt.  
 

Status forbedring arbeidsprosesser: 

• Ingen endring.  
 

  
 
 
 
Ole Ursin-Smith  

6. Fagråd korona Anne Marie Flovik 

Lommedalen menighetsbarnehage stengt i to dager.   
 
Bærum forliksråd. Smittevernfaglige anbefaling.   

• Kan holde aktivitet med smittevernfaglige tilrettelegging. Kristin 
Nilsen tar en runde med kommuneadvokaten.  

 
Oppfølgingspunkt: Status gjenåpning av arbeidssenteret, følges opp 
senere i uken.  
 

 
 

7. Fellestjenester Ole Ursin-Smith 

Ingen saker meldt.  
 

 

8. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

Ingen saker meldt.  

 

 

9. Kommunikasjon Lisa Bang 

Oppfølgingspunkt: informasjon til russ og ungdom generelt videre.  

• Har gjennomført noen kommunikasjonstiltak, målrettet mot 

gruppen. Følges opp med ytterligere tiltak. 

• Har vært gjennomført møte med russen. De er oppdatert på 

regler, og er også opptatt av budskap. Det er vanskelig å skille på 

hva som faktisk er lov og hva som er anbefalt. Må tydeliggjøre 

budskapet for gruppen, se på egen informasjonsside på nett.  

 

Videreføring av tiltak: avventer justering som er ventet i løpet av uken fra 

nasjonale myndigheter.  

 

 

10. Eventuelt  

  

 


