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Pandemigruppen, referat 13.01.2021 
 

Dato 13.01.2021 kl. 9.00-10.00  

Sted Teams-møte  

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

Ikke til stede   

Referent Siri Bjørnbakken  

Neste møte 15.01.2021 kl. 9.00-10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Godkjenning av referat fra 11. januar – godkjent.  
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 15 
Totalt antall smittede: 1624  
 
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 4 
 

Kommuneoverlegene  
 
 

Smittesituasjon i tjenesten:  
Antall smittede brukere: 3  
De smittede fordeler seg slik:     

• Hjemmebaserte tjenester: 1  

• Omsorgsboliger for eldre: 0   

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0  

• Sykehjem: 1  

• Boliger Helse og sosial: 0 

• Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus Helse og sosial: 1 
 
Antall smittede ansatte:  
De smittede fordeler seg slik:    

• Hjemmebaserte tjenester: 0 

• Omsorgsboliger for eldre: 0  

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 3  

• Sykehjem: 0 

• Boliger Helse og sosial: 0  

• Asker og Bærum legevakt: 1   
 

Morten 
Svarverud/Heidi 
Hesselberg 

Status ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt for Pleie og omsorg (26), Helse og sosial (11) og Helsetjenester barn 
og unge: 37  
 

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: man 316 (289/27), tir 353 (325/28)  
 
Koronatelefon og e-post: stabilt 
 
116117: stabilt 
 
Elektronisk timebestilling – status: Ny funksjon i avtaleboken for å skille ut 
de som kommer fra utlandet. To valg: Fornebu ankomst/entry Norway og 
Fornebu teststasjon.  
  

Teststasjon Rykkinn  

• I rute ift åpning mandag 18. januar.    
  

Testing hver 7. dag av ansatte ved institusjoner  

• Det er iverksatt arbeid med ROS-analyse knyttet til det som ble 
besluttet 21. desember: testing en gang per uke per sted, på 
dagtid fem dager i uken.  

• Kommer tilbake til saken mandag 18. januar.  
 
Skjema for oversikt testing på individnivå for ansatte og beboere 
sykehjem  

• Jobber med å forbedre rutiner og bruk av skjema.  

• Kommer tilbake til saken i senere møte.  
 

 

4. Smittesporing  Anders Kildal  

Smittesporing – status:  

Ingen saker meldt.  
 

  
 
 

5. Fagråd korona Anne Marie Flovik 

Øke testing  

Det skal være lav terskel for å tilby test for de som ønsker det. Viktig å 

være tydelig på at karantene i utgangspunktet gjelder for alle som testes. 

Noen ønsker å teste seg fordi de skal på besøk til syke personer.  

Beslutning i møte 6. januar: Fagråd korona får i oppdrag å vurdere dette 

og komme med anbefaling til hvordan dette skal håndteres ift testing på 

ulike grunnlag og evt. karantene.   

Se notat: 20210108 Testkriterier Bærum kommune.  

Saken er utsatt fra møte 8. januar.  

Til oppfølging:  

Vi forholder oss inntil videre til det som står i notatet om testkriterier. 

Problematikken knyttet til ønske om å teste seg uten symptomer løftes til 

Folkehelseinstituttet. Løftes også i møte med HDIR torsdag. 

Til oppfølging: Saken utsettes til møtet 15. januar.  
 
Spisegrupper Mindre seniorsentre – se vedlagt notat  
Til oppfølging: saken utsettes til møtet 15. januar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frantz Leonard 
Nilsen og Bjørg 
Dysthe 
 
 
 
 
Anne Marie Flovik 
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6. Personell/fellestjenester Ole Ursin-Smith 

Ingen saker meldt. 
 

 

7. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

Ingen saker meldt.  
 

 

8. Kommunikasjon Lisa Bang 

Ingen saker meldt.  
 

 

9. Vaksinering Covid 19 Tonje Vågårøy 

Vaksinering – status  

• Alle beboere ved sykehjem (med noen unntak) er ferdig vaksinert i 
løpet av dagen.  

• Starter på omsorgsboliger eldre i dag. 

• Starter med vaksinering legevakten i dag.  

• Vaksineleveransene øker ganske dramatisk fra uke 4, så vi er 
sannsynligvis i gang med massevaksinering allerede i uke 6.  

 
Vaksinering kritisk helsepersonell:  

Endringer i rammebetingelser fredag 8. januar. Det viser seg etter 

tilbakemelding fra FHI vedr. sårbarhet for vaksinene, at det er mulig å 

transportere disse. 

Det skal gjennomføres et møte i dag kl. 12.00 med Bedriftshelsetjenesten, 

vernetjenesten og tillitsvalgte for å revurdere løsning for vaksinering 

basert på endringene i rammebetingelser.  

Til oppfølging: oppdatert forslag til beslutning lokasjon legges frem i 

pandemigruppemøtet onsdag 13. Januar.  

 

Lokaler massevaksinering  

• Kristin Nilsen, Arthur Wøhni og Tonje Vågårøy hadde møte med 

Bærum idrettsråd mandag: godt møte, De ønsker primært at 

andre lokasjoner en idrettshaller benyttes. Er idrettsanlegg vurdert 

som best egnet, mener de at innendørs gressbanen på Bærum 

idrettspark er det idrettsanlegget er beste alternativ. Er i dialog 

med berørte idrettslag.  

• Orientering i Formannskapet i dag.  

 

Medvirkning i vaksineringsarbeidet   

• Det jobbes med å formalisere medvirkning knyttet til 

vaksineringsarbeidet, og å dokumentere dette.  

• Anders Kildal og Tonje Vågårøy har møte i morgen med 

organisasjoner og vernetjenesten for å finne godt system. 

 

 

10. Eventuelt  

Uteaktivitetstilbud til barn 
Saken tas utenom møtet med kommuneoverlegene.  
 

Brita Holmen  
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