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Pandemigruppen, referat 12.02.2021 
 

Dato 12.02.2021 kl. 9.00-10.00  

Sted Teams-møte  

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

Ikke til stede Kristin Nilsen, Andre Nordvik  

Referent Siri Bjørnbakken  

Neste møte 15.02.2021 kl. 9.00-10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Godkjenning av referat fra 10. februar – utsettes til møte 15. februar.  
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 13  
Totalt antall smittede: 1890  
 
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 0  
 

Kommuneoverlegene  
 
 

Smittesituasjon i tjenesten:  
Antall smittede brukere: 5 
De smittede fordeler seg slik:   

• Hjemmebaserte tjenester: 0 

• Omsorgsboliger for eldre: 0 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0 

• Sykehjem: 5 

• Boliger Helse og sosial: 0 
 
Antall smittede ansatte: 39  
De smittede fordeler seg slik:    

• Hjemmebaserte tjenester: 1 

• Omsorgsboliger for eldre:  

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1 

• Sykehjem: 35 

• Boliger Helse og sosial: 0  

• Psykisk helse og rus: 1  

• Teststasjonen: 1  
 

Morten 
Svarverud/Heidi 
Hesselberg 

Status ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt for Pleie og omsorg (58), Helse og sosial (9) og Helsetjenester barn 
og unge:  
 

OPA ved Anders 
Kildal  

Status ansatte i karantene for hele organisasjonen (fredager):  Ole Ursin-Smith 
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3. Testing, telefoni og e-post  OPA ved Anders 
Kildal 

Testing:  

• 10. Feb: Fornebu 275, test på hjul 154, Rykkinn 37  

• 11. Feb: Fornebu 374, test på hjul 116, Rykkinn 45 
 
Koronatelefon og e-post: koronatelefon kraftig økning to siste dager. Liten 
økning på e-post. 
 
116117: stabilt 
 
Elektronisk timebestilling – status: ingen endring 
  

Teststasjon Rykkinn: 

• Klar økning denne uken sett opp mot forrige uke. 
 
Videre testing Stabæktunet  

Etter råd fra kommuneoverlegene videreføres ordning med hurtigtesting 

før vakt for alle medarbeidere ved Stabekktunet sykehjem tom natt til 

tirsdag. Ny vurdering mandag 15.2. 

Det gjennomføres testing av alle beboere hver 3 dag 

 
Rutiner for bruk av smittevernutstyr ved testing på sykehjem og 

omsorgsboliger 

Status fra kommuneoverlege: rutinene for testing er tilfredsstillende, og 
er ikke i seg selv en årsak til smitte. Anbefaler at rutinene for testing 
samles i Koronahåndboken slik at de er tilgjengelig for alle, og at alle 
rutiner kan sees i sammenheng.  
Beslutning i møtet: 
Rutinene samles i Koronahåndboken og gjennomgås for ekstra 
kvalitetssikring.  
 
 

 

4. Vaksinering Covid 19 Tonje Vågårøy 

Status:  

• Mottak av nye vaksiner uke 7: Pfizer 1428 doser, AstraZeneca 300 

doser. 

• Mottak av nye vaksiner uke 8: Pfizer 1416 doser, AstraZeneca 0 

doser.  

 
Viktige avklaringer under møte: 

• Hvor langt er vi kommet når det gjeler telefonisk kontakt med 
innbyggere over 85 år? De ringes fortløpende ut fra antall 
vaksinedoser tilgjengelig.  

• Hvordan følger vi opp de som har kognitiv svikt? Hvordan merker 
vi det og hva gjør vi for å forsikre oss om at budskapet er forstått 
og akseptert? 

• Dialog med de 14 fastlegene om deres ansvar må raskt på plass.  
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Til oppfølging:  

• fastlegene som ikke vaksinerer selv må ivareta informasjon til sine 
listepasienter 85+. De ringer sine pasienter for å trygge disse så 
raskt som mulig,  

• Hva slags rolle skal hjemmetjenesten ha? 
 

5. Smittesporing  Anders Kildal  

Smittesporing – status:  

 
Tilsyn arbeidsgivere – samarbeid arbeidstilsynet  
Beslutning:  

• Dette løftes til Statsforvalter gjennom rapporten mandag 15. 
februar. 

• Det bør opprettes dialog på direktørnivå mellom kommunen og 
Arbeidstilsynet.   

 

  
 
Frantz L. Nilsen 
 
 
Brita Holmen  

6. Fagråd korona Anne Marie Flovik 

Ingen saker meldt.  
 

 

7. Personell/fellestjenester Ole Ursin-Smith 

2 biler til teststasjonen ok 
 

 

8. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

Ingen saker meldt.  
 

 

9. Kommunikasjon Lisa Bang 

Ingen saker meldt.  
 

 

10. Eventuelt  

 
 

 

 

 


