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Pandemigruppen, referat 12.11.2020 
 

Dato 12.11.2020 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, Tonje Vågårøy, Anders Kildal, Siri 
Bjørnbakken, Andre Nordvik, Nina Røer  

Ikke til stede Ole Ursin-Smith, Kristin Nilsen  

Referent Siri Bjørnbakken 

Neste møte 16.11.2020 kl. 9.00-10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Godkjenning av referat fra 9. november -  
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 6 
Totalt antall smittede: 879  
8 innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19.  
 

Kommuneoverlegene  
 
 

Smittesituasjon i tjenesten:  
Antall smittede brukere: 6 
De smittede fordeler seg slik: 1 i Sandvika distrikt, 3 ved Gullhaug bo/beh, 
1 ved Dønski, 1 ved barne- og avlastningsboligene.   
 
Antall smittede ansatte: 8 
De smittede fordeler seg slik: 3 i Sandvika distrikt, 1 ved Gullhaug bo/beh, 
3 ved barne- og avlastningsboligene, 1 ved Rykkinn seniorsenter og 1 ved 
psykisk helse boliger  
 

Morten 
Svarverud/Heidi 
Hesselberg 

Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt for Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge: 
65  
 

OPA ved Anders 
Kildal  

Status ansatte i karantene for hele organisasjonen: 60 
 

Ole Ursin-Smith 

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

Testing: Snitt siste tre dager 470 tester.  
Vi har god kapasitet, men når det organiseres hjemmetesting er det 
kapasitetskrevende. Vi må vurdere andre måter å gjøre dette på.  
 
Koronatelefon: fortsatt trykk, men tilgjengelighet er god.  
 
Korona e-post: har stabilisert seg noe. 

 
Anders  
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116117: stabil 
 
Elektronisk timebestilling – status:  
Vi må holde igjen på eBooking for å kunne teste alle de som står i kø.  
Vi har begynt å holde oversikt over de som ikke møter til testing, og 
flertallet har booket selv elektronisk.  
 

4. Smittesporing  Anders Kildal, Tonje 
Vågårøy 

Smittesporing – status:  

• Har hatt beredskaps-MBM HESO for å utløse ressurser fra 
beredskapslisten. Styrker dermed med erfarne smittesporere fra 
fredag.  

• Teamleder er i gang med å ansette tre nye ekstern rekruttert. 

• Anders Kildal er i dialog med firma av pensjonerte politifolk som 
har kompetanse til å bistå med smittesporing. Får bistand fra 
anskaffelse knyttet til å inngå en avtale. De vil i så fall engasjeres 
for inntil tre måneder.  

• Det er innført digitale løp for å sette opp skoler til testing. 
Samarbeider med skolene som innhenter all informasjon og 
sender over lister i sikker sone klare for teststasjonen.   

 
Kommuneoverlegefunksjonen styrkes  

• En ny ass kommuneoverlege er på plass, en ass kommuneoverlege 
til er på vei, det jobbes med å styrke ytterligere med ressurser fra 
fastlegene.  

 

  

5. Fagråd korona Tonje Vågårøy 

Fagrådet har vurdert følgende spørsmål  

• Utdeling av munnbind til sårbare grupper. 

• Bruk av munnbind i sykehjem, omsorgsboliger og andre tjenester 
med ansvar for grupper som er spesielt sårbare for COVID 19 - 
notat vedlagt agenda.  

 

Forslag til beslutning: 

1. Utekontakten, Rådgivning rus og psykisk helse, og Frelsesarmeen 
kan dele ut gratis munnbind til brukere når de mener det er riktig 
for å redusere risiko for smittespredning.  

 

2. Bruk av munnbind innføres i alle tjenester med ansvar for grupper 
som er spesielt sårbare for covid-19. Dette gjøres i tillegg til 
eksisterende pålegg om bruk av munnbind i hjemmetjenestene. 
Alle medarbeidere i målgruppen skal bruke munnbind når en 
meters avstand ikke kan opprettholdes.  
Det er viktig at alle ansatte bruker munnbind riktig.  
Munnbind kastes når nærkontaktoppgaven er ferdig utført og 
avstand på minst en meter kan gjenopprettes.  
 

Beslutning: Pandemigruppen beslutter jfr forslag til beslutning pkt 1 og 2.  
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Til oppfølging: Team innkjøp fører statistikk over bruk av munnbind jfr 
forslag til beslutning pkt 1. Omfang og erfaring, økonomi. Kommer tilbake 
til Pandemigruppen med oversikt etter tre uker.  
 

 
Tonje Vågårøy  

6. Personell/fellestjenester Ole Ursin-Smith 

Ingen saker meldt.  
 

 

7. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

Bekymring knyttet til hansker, årsak er tilgang til råvarer på 
verdensmarkedet. Monitorerer situasjonen, nasjonal utfordring.  
Viktig å skjerpe inn når det skal brukes hansker, og når det kan brukes 
andre type løsninger som overflatedesinfeksjon.  
 

 

8. Kommunikasjon Lisa Bang 

Jobber mye med oppfølging av forskriftsendringer og informasjonstiltak.  
 

 

9. Eventuelt  

Prioritering av oppgaver generelt  
Med det trykket og den utviklingen som er nå, bør kommunen vurdere 
hvilke oppgaver som kan nedprioriteres/ikke gjøres. For flere av 
nøkkeltjenestene og for nøkkelpersonell er situasjonen krevende og det er 
utfordrende å utføre ordinære oppgaver på topp av koronahåndtering 
 
Til oppfølging: Innspillet løftes til kommunedirektøren 
 
Munnbind – forskrift  
Pandemigruppen ber arbeidsgruppen som jobber med forskrift vurdere 
ordlyden knyttet til bruk av munnbind innendørs ved kollektivreiser.  
 
Karantenehotell i Viken - ansvar  

• Ullensaker har hotell for alle som ankommer OSL.  

• Oslo kommunen har hotell for alle som ankommer via havnene.  

• Sarpsborg har hotell for de som ankommer over grensen fra 
Sverige inn i Viken.  

• Disse kommunene håndterer også testing på karantenehotellene.  
 
Utdeling av smittevernutstyr til fastleger og private fra januar 2021? 
Til oppfølging: Avklares og meldes tilbake på møte 16. november. 
  
 
Skole og barnehageplass for personer i samfunnskritiske funksjoner  
Beslutning: Pandemigruppen henstiller oppvekst om å gå gjennom sitt 
planverk som en forberedelse skulle det bli nødvendig å iverksette dette.  
 
Kontinuitetsplanlegging  
Ref. Revidering av disse. - ved scenario rødt for noen tjenester ligger 
helsesykepleierne inne som omdisponible ressurser  
adresseres kommunedirektøren og kommer tilbake til dette 

 
Prioritering av vaksiner i kommunen  
Til oppfølging: anbefaling legges frem i møte mandag 16. november.   

Anders Kildal  
 
 
 
 
 
Grete Syrdal  
 
Grete Syrdal  
 
 
 
Brita Holmen  
 
 
 
 
 
Brita Holmen  
Tonje Vågårøy/Rune 
Skatt 
 
Morten Svarverud  
 
 
 
Anders  
 
 
 
 
Tonje Vågårøy  
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