
Pandemigruppen referat 16.04.2021 
 

Dato 16.04.2021 kl. 09.00 – 10.00  

Sted Teams-møte  

Til stede  Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe, Brita Holmen, 

Lisa Bang, Ole Ursin-Smith, Anne Marie Flovik, Tonje Vågårøy, Siri 

Bjørnbakken, Anders Kildal, Heidi Hesselberg, Merethe Dybfest Holst 

Ikke til stede Siri Anne Bjørnbakken, Anders Kildal, Morten Svarverud 

Neste møte 19.04.2021 kl. 9.00 – 10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Referat fra 14. april er godkjent.  

 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 

Nye smittede: 40 

Totalt antall smittede: 3602 

 

Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19:  10 

 

Kommuneoverlegene  

 

 

Smittesituasjon i tjenesten:   

Antall smittede brukere: 2 

De smittede fordeler seg slik:   

• Hjemmebaserte tjenester:  

• Private leverandører:  

• Omsorgsboliger for eldre:  

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1 

• Sykehjem: 1 

• Boliger Helse og sosial:  

• Voksenopplæringssenteret:  

• Seniorsentrene:   

 

Antall smittede ansatte: 15 

De smittede fordeler seg slik:   

• Hjemmebaserte tjenester: 1 

• Omsorgsboliger for eldre: 1 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 5 

• Sykehjem: 5 

• Boliger Helse og sosial:  

• Oppfølgingstjenesten:  

• Vaksinasjonssenteret:   

• Teststasjonen: 3  

Morten 

Svarverud/Heidi 

Hesselberg 



Status ansatte i karantene/isolasjon 

Totalt for Pleie og omsorg (40), Helse og sosial (14) og Helsetjenester barn 

og unge (4):  

 

OPA ved Anders 

Kildal  

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

Kildal 

Testing:  

Onsdag: Fornebu 298/på hjul 55/Rykkinn 48 

Torsdag: Fornebu 344/på hjul 8/Rykkinn 47 

Det er med andre ord høy andel smitte blant testede. 

 

Elektronisk timebestilling – status:  

 

Diverse knyttet til testing: 

• Massetesting videregående skoler, status.  

Kommer tilbake til saken onsdag 23. April 

• Målrettet innsats mot spesielle målgrupper:  

Pandemigruppa ber om en oversikt over de tiltak som er 

iverksatt.  

Bedre statistikkgrunnlag:  

Er det mulig å få oversikt over testing: 

- Hvorfor tester innbyggere seg? 

- Hvem er tester seg? 

 

• Teststasjon i Sandvika 

Tas opp neste uke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vaksinering Covid 19 Tonje Vågårøy 

Status:   

• Uke : Gruppe 4b 

 

Vaksineringssenteret ser på hvordan en eventuell åpning for frivillig 

vaksinering med AstraZeneca kan organiseres.  

 

Det inngås dialog rundt gjennomføring av vaksinering av beboere i 

omsorgsboliger for de som ikke kan møte på vaksinesenteret  

 

 

5. Smittesporing  Anders Kildal  

Status ferdigstille og pågående index: 

 

Status bemanning: 

 

Status forbedring arbeidsprosesser: 

 

  

 

 

 

Ole Ursin-Smith  

6. Fagråd korona Anne Marie Flovik 

Gjenåpning av kommunale virksomheter  

 



Pandemigruppen ber Fagråd korona om innspill til en gjenåpningsplan. 

 

Gjenåpning av arbeidssentrene.  

Fagrådet anbefaler at arbeidssentrene planlegger for en gradvis 

gjenåpning. Pandemigruppen er støtter tilnærmingen av hensyn til 

brukerne. Pandemigruppen understreker også behovet for 

informasjon til arbeidstakerne. 
 

Seniorsentrene, åpning for de vaksinerte? 

Fagrådet anbefaler at seniorsentrene planlegger for 

en gradvis gjenåpning, for alle seniorer.  Pandemigruppen støtter 

tilnærmingen med en forsiktig åpning, og mener at full åpning først bør 

vurderes i forbindelse med redusert risikonivå (altså fra 4 som vi har i 

dag). Det blir ikke skilt mellom vaksinerte og ikke-vaksinerte brukere. 

Viktig å starte informasjon til brukerne. Plan for forsiktig gjenåpning 

legges frem for pandemigruppen. 

 

Utprøving av tøymunnbind i ungdomsskolen 

Fagrådet foreslår at tøymunnbind prøves ut på Østerås ungdomsskole. 

Støttes som pilotprosjekt.  

 

Testing av barn i barnehager  

Det blir en ny vurdering av retningslinjene for testing av barn.  

 

Revidering av pandemiplan, sette ned en arbeidsgruppe 

Det skal gjennomføres en revidering av pandemiplanen. Det innebærer 

blant annet å innarbeide læringspunkter fra denne pandemien (så langt). 

Det nedsettes en arbeidsgruppe. Følges opp i løpet av kommende uke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Fellestjenester Ole Ursin-Smith 

Avvikling beredskap IT fra 1 mai:  
Det er få henvendelser i beredskapstiden (kvelder og helger) - 
beredskapsmailen utenom arbeidstid avvikles.  
 
Smittesporingsteamet: 9 tilbakeføres til sin tjeneste og 8 nye starter opp. 
Fellestjenester legger frem et oppsett i løpet av kommende uke mht til 
videre arbeid med personell til dette arbeidet. 
 
Sak om kontraktsforlenging tas opp til behandling neste uke.  

 

8. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

 

 

 

9. Kommunikasjon Lisa Bang 

Brukere psykiatri og rus. Det utarbeides en brosjyre om vaksinering med 

klarspråk-fokus, mye illustrasjoner.   

 

 

10. Eventuelt  

  



 


