
Pandemigruppen - referat 15.10.2020 

 

Dato 15.10.2020 kl. 9.00-10.00  

Sted Teams-møte  

Til stede  Kristin Nilsen, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe, Tonje Vågårøy, Brita Holmen, Lars-

Erik Gharib-Alhaug 

Ikke til stede Grete Syrdal, Anders Kildal, Siri Bjørnbakken, 

Referent  

Neste møte 19.10.2020 kl. 9.00-10.00 

 

Saker  Ansvarlig  

1. Referat forrige møte    

Referatet fra 12. oktober ble godkjent 
  

  

2. Rapportering av tall      

Smitte  
Nye smittede: 2 nye – en kjent og en ukjent smitte. 
Totalt antall smittede: 588  
Til sammen 64 hittil i måneden - om lag 40% ukjent smitte.  

Kommuneoverlegene   
  
  

Smittesituasjon i tjenesten:   
Antall smittede brukere: 1 

   
De smittede fordeler seg slik:      

• Sykehjem: Dønski 
  
Antall smittede ansatte: 3 

De smittede fordeler seg slik:     
• Hjemmebaserte tjenester: 1 Rykkinn distrikt 
• Sykehjem: 1 Vallerhjemmet og 1 Mariehaven   

Morten Svarverud/Heidi 
Hesselberg  

Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon  
Totalt for Pleie og omsorg: 24 i PLO.  
  

OPA ved Anders Kildal   

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

Testing: God kapasitet og raske svar – til sammen om lag 320 testet. 
Koronatelefon/e-post/legevakt: God tilgjengelighet.  
  

  

4. Smittesporing   Anders Kildal, 
Tonje Vågårøy  

Ressurssituasjon smittesporing – status:   
 Høy aktivitet. Nye “sporere” er på vei inn i tjenesten.  
  

   

5. Fagråd korona  Tonje Vågårøy  

Vedlagt agenda er et noe revidert forslag fra Folkehelsekontoret til tiltak for 
kontroll og tilsyn med arrangement og serveringssteder   
  
Det foreslås 4 tiltak:   

• risikovurdering,   

  



• meldeplikt,   
• enkelttilsyn og   
• kommunikasjon  

  
Tiltak 3 og 4 kan gjennomføres relativt raskt og enkelt og innenfor 
eksisterende ressurser og vil være stikkprøvebasert  
Automatisk saksbehandlingssystem er en god ide og kan gjenbrukes etter 
korona, men krever en bedre vurdering av innsats og kostnad før den kan 
besluttes  
 
Beslutning: Det igangsettes arbeid med risikovurdering og 
kostnadsoverslag. Kommer tilbake med dette til pandemigruppen. 
Det igangsettes arbeid med informasjon til serveringstedene.   
6. Personell/fellestjenester  Ole Ursin-Smith  

Beredskap 
De tillitsvalgtes og vernetjenestens medvirkning i pandemi har vært til 
behandling i MBM-OSU, og er nå vedtatt. 

 

Avtale med  

Orientering om arbeidet med hotellavtale som benyttes ved behov for 

å skjerme smittede. Det inngåd  

  

  

7. Smittevernutstyr   Anders Kildal  

Fremtidig lager utstyr  
Pandemigruppen gjennomgikk en oversikt over kost/nytte med 
alternativene i Sandvika og tidligere Berger sykehjem.   
Til beslutning: Avtale for nåværende lager forlenges ut 2021 og lageret 
forblir i Sandvika.  
  

Ole Ursin-Smith  

8. Kommunikasjon  Lisa Bang  

 Synliggjøre tiltak for å forebygge koronasmitte bredt i alle relevante 
kanaler.  
  

  

9. Eventuelt    

 Enstemmig formannskap sluttet seg til tiltak for forebygging. 
Koronahåndboken oppdateres på denne bakgrunn. En ny gjennomgang av 
eksterne  
  

  

 


