
 

1 
 

 

Pandemigruppen, referat 15.01.2021 
 

Dato 15.01.2021 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 18.01.2021 kl. 9.00-10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Godkjenning av referat fra 13. januar - utsatt 
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 6 
Totalt antall smittede: 1638  
 
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 4  
 

Kommuneoverlegene  
 
 

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

• Hjemmebaserte tjenester: 1 

• Omsorgsboliger for eldre: 0   

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0  

• Sykehjem: 4 
o  Alle pasientene er fra Drammen kommune 

• 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: 2  

• Sykehjem: 2  

• Boliger Helse og sosial: 0  

• Asker og Bærum legevakt: 1  
 

Morten 
Svarverud/Heidi 
Hesselberg 

Status ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt for Pleie og omsorg (23), Helse og sosial og Helsetjenester (9) barn 
og unge: 32  
 

OPA ved Anders 
Kildal  
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Status ansatte i karantene for hele organisasjonen (fredager): 53 
 

Ole Ursin-Smith 

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

Testing: ons 319 (289/30), tors 264 (229/35) - liten nedgang. 
 
Koronatelefon og e-post: stabilt 
 
116117: ikke mottatt tall 
 
Elektronisk timebestilling – status: ingen endring.  
  

Teststasjon Rykkinn: 

• I rute til åpning mandag 18.januar.  
 
Testing på sykehjem/Institusjon: 

• Gjenstår noe på det praktiske: prosedyrer mellom teststasjonen og 
institusjonen. Er under arbeid, skal også ROS-analyseres.  

• Kommer tilbake til saken på mandag.  
Beslutning: Fagråd korona kommer med sin anbefaling mandag. Ta med i 
vurderingen – ansatte som jobber på flere steder.  
 

 

4. Smittesporing  Anders Kildal  

Smittesporing – status:  

Ingen saker meldt.  
 

  
 
 

5. Fagråd korona Anne Marie Flovik 

Tiltaksnivå barnehage og skole  

• Kommuneoverlegen har anbefalt å vurdere gult nivå.  

• Skole og barnehage behandler dette i MBM i dag.  

• Vi avventer endring i beredskapsnivå til etter pressekonferansen 
mandag 18. januar. Eventuell beslutning mandag med endring fra 
onsdag.  

Til oppfølging: Hvis forutsetningene ligger til rette etter 
pressekonferansen, og kommuneoverlegene fortsatt anbefaler gult nivå, 
sender kommunedirektøren en beslutning i linjen.  
 

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: 20210115 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.  
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Til oppfølging: Saken utsettes til møtet 18. januar, og sees i sammenheng 
med annen testing.   
  
Spisegrupper Mindre seniorsentre  
Se vedlagt notat: 20210115 spisegrupper seniorsentrene vurdering fra 
Fagråd korona.  
Beslutning: Pandemigruppen gir sin tilslutning. Det åpnes for spisegrupper 
på alle seniorsentrene, med inntil fem deltakere, forutsatt at 
smitteverntiltak overholdes. 
 

6. Personell/fellestjenester Ole Ursin-Smith 

Henvendelser vaksinering – callsenter/annet (oppfølgingspunkt) 
Løsning: Det settes opp en dedikert linje i tilknytning til Veiledningstorget, 
som bemannes av to dedikert ressurser når det er behov. 
Veiledningstorget har ansvaret for organiseringen.  
MBM blir orientert.  
 

 

7. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

Ingen saker meldt.  
 

 

8. Kommunikasjon Lisa Bang 

Vaksinasjon: Tidlig neste uke går det ut brev til alle innbyggere om 
vaksinasjon. Skriv under arbeid til medarbeidere og ledere.  
 
Teststasjon Rykkinn: går ut informasjon i ranselpost, tekst er oversatt, det 
går ut post på facebook, informasjon ut i miljøene.  
 
Testing: Ut med informasjon i helgen for å oppfordre til testing.  
 

 

9. Vaksinering Covid 19  Tonje Vågårøy 

Status:  

• Flere varianter av systemer for å holde oversikt over vaksineringen 
undersøkes, bla fra Kristiansund. 

• Sykehjem og omsorgsboliger beboere: 711 vaksinert.  

• Omsorgsboliger: har kommet halvveis, ferdigstilles neste uke.  

• Ferdig blandet hetteglass kan transporteres, gir økt fleksibilitet.  

• Bemanning: får mange henvendelser fra helsepersonell som 
ønsker å bidra, jobber sammen med HR for å få ut en åpen 
annonse.  

 
Massevaksinasjon lokasjon: BIP-hallen er forankret i KDG, kriseledelsen og 
Formannskapet. Kommunedirektøren har besluttet å jobbe videre med 
BIP-hallen som lokasjon for massevaksinasjon.  
 
Forslag til faste punkter for status fra neste uke: 

• Vaksiner satt siste uke:  

• Totalt antall vaksiner satt: 

• Mottak av nye vaksiner: 
 

• Status 

o Sykehjem og omsorgsbolig 
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o Kritisk helsepersonell 
o Risikogrupper 
o Massevaksinering 

 

• Status bemanning  

• Status medvirkning  

• Status kommunikasjon  
 
Spørsmål til vaksinering: 
Meldt om bekymring fra ansatte som ikke ønsker å ta vaksine. Det bør 
lages et notat med grundig informasjon for å trygge de ansatte.  
Til oppfølging:  

• Gunvor Erdal har ansvar for formaliteter knyttet til ansatte.  

• Lisa Bang har ansvar for å koordinere informasjonen rundt dette 
og jobbe videre med budskap og virkemidler. 

• Informasjonsskriv som er utarbeidet av Folkehelekontoret sendes 
til pandemig.deltakere. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morten Svarverud  
 
 
Ole Ursin-Smith 
Lisa Bang  
 

10. Eventuelt  

 
 

 

 

 


