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Pandemigruppen, referat 12.05.2021 
 

Dato 12.05.2021 kl. 9.00 - 10.00  

Sted Teams-møte  

Til stede  Grete Syrdal, Bjørg Dysthe, Brita Holmen, Ole Ursin-Smith, Anne Marie 
Flovik, Tonje Vågårøy, Siri Bjørnbakken, Anders Kildal, Heidi Hesselberg  

Ikke til stede Cecilie P. Øyen, Kristin Nilsen, Lisa Bang, Frantz L. Nilsen,  

Referent Siri Bjørnbakken 

Neste møte 14.05.2021 kl. 9.00 - 9.30  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Godkjenning av referat fra 10. Mai – godkjent.  
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 11  

Totalt antall smittede: 3902 
 
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 10   
 

Kommuneoverlegene  
 
 

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

• Hjemmebaserte tjenester: 0 

• Private leverandører: 0 

• Omsorgsboliger for eldre: 0 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 
o (2 er på koronaenheten) 

• Sykehjem: 3 på koronaenheten 

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

• Hjemmebaserte tjenester: 1 

• Omsorgsboliger for eldre: 2 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 2 

• Sykehjem: 3 

• Helse og sosial: 0 
 

Cecilie P. Øyen/Heidi 
Hesselberg 

Status ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt for Pleie og omsorg (16), Helse og sosial (1) og Helsetjenester barn 
og unge (1): 18 
 

OPA ved Anders 
Kildal  

3. Testing, telefoni og e-post  OPA ved Anders 
Kildal 
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Testing:  
10. Mai: totalt 567 (Fornebu 443, Rykkinn 75, på hjul 49)  
11. Mai: totalt 644 (Fornebu 497, Rykkinn 70, på hjul 77)  
 
Elektronisk timebestilling – status: skal vurdere verktøyet for å se på 
forbedringsmuligheter.  
 

Diverse knyttet til testing: 

• Testtilbud til russen, status: starter opp dropin denne uken, 

hverdager kl. 16.00-17.00.  

• Til oppfølging: kommuneoverlegen bes vurdere om det skal deles 

ut hurtigtester for selvtesting til russen. Kommuneoverlegen tar 

kontakt med HDIR for å se på muligheten, og melder tilbake i 

møte i løpet av uke 20.  

Beslutning i møte 10. mai: Tilbud om selvtesting avventer svar fra 

HDIR.  

Status: Ikke hørt noe fra HDIR, purrer i dag.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bjørg Dysthe  
 
 

4. Vaksinering Covid 19 Tonje Vågårøy 

Status:  

• Prioritering av vaksiner kommende uke: Se møte 10. mai.  

 
Diverse knyttet til vaksinering:  

• Til oppfølging: til møte 12. mai.   
o Det gjennomføres en dialogrunde med fastlegen knyttet 

til praksis ift uttrekk av risikogrupper.    
o Vaksinering av gjestepasienter i andre kommuner fra 

Bærum – antall.  
o Vaksinering av kritisk helsepersonell fra andre 

kommuner.  
• Personell og kapasitet gjennom sommeren: til oppfølging i møte 

12. Mai.   

• Status ovennevnte: se presentasjon vedlagt – statusrapport 
per 11. mai.   

• Gjestepasienter: FHI vil kompensere antall vaksinedoser som er 
gitt til gjestepasienter, slik at vi får korrekt antall sett opp mot 
innbyggertall.  

 

 

5. Smittesporing  Anders Kildal  

Ingen saker meldt.    
  

6. Fagråd korona Anne Marie Flovik 

Gradvis gjenåpning av lavterskeltilbudene innen psykisk helse og rus  

Pandemigruppen har gitt tilslutning til prinsippet om å åpne 

lavterskeltilbudene. Fagrådet har vurdert det smittevernfaglige og 

eventuelle begrensninger. Fagrådet anbefaler:  

• Lavterskeltilbudene kan åpne som sosiale møteplasser, innenfor 

smittevernfaglige rammer. Det er ikke tillatt å gjennomføre 
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arrangementer innendørs. Med arrangement menes planlagte 

sammenkomster. 

• Alle som kommer må være friske, helt uten luftveissymptomer.  

• Det skal være gode smittevernsrutiner for å sikre forsvarlig drift. 

Rutiner som omhandler blant annet mottak av gjester/ 

medlemmer/brukere, bordplassering/avstand, renhold, 

smittehåndtering/ mistanke om smitte osv.  

• Det skal være antallsbegrensninger tilpasset det enkelte steds 

arealer. Det skal beregnes minimum 4 kvm pr person.  

Beslutning: Pandemigruppen støtter fagrådets anbefalinger.  
 
Testing av pasienter som legges inn i sykehjem etter sykehusopphold 
Fagrådet anbefaler (revidert rutine): (se vedlegg) 

• Alle pasienter som legges inn på sykehjem skal testes før/rett 
etter innleggelse. Det må kartlegges om pasienten er testet siste 
døgn.  

• Pasienter som ikke er testet kan testes med hurtigtest, av 
medarbeidere på sykehjemmet. 

• Medarbeidere på sykehjem med korttidsplasser skal opplæres i 
hurtigtesting. Teststasjonen lærer opp, enten på teststasjonen 
eller på sykehjemmene. 

Beslutning: vi kommer tilbake til denne saken i neste uke.  
 

7. Fellestjenester Ole Ursin-Smith 

Beslutning om iverksettelse av forberedelse Teststasjon Sandvika.  
• Til oppfølging: saken behandles i møte 18. mai.  

 

 

8. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

Lager status: lageret flytter inn i nye lokaler fra 19. mai.  

 

 

9. Kommunikasjon Lisa Bang 

Ingen saker meldt.  
 

 

10. Eventuelt  

 
 

 

 

 


