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Pandemigruppen, referat 18.01.2021 
 

Dato 18.01.2021 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, Anders Kildal, Siri 
Bjørnbakken, Anne Marie Flovik, Nina Røer (OFT), Andre Nordvik,   

Ikke til stede Ole Ursin-Smith,  

Referent Siri Bjørnbakken  

Neste møte 20.01.2021 kl. 9.00-10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Godkjenning av referat fra 13. januar – godkjent. 
Godkjenning av referat fra 15. januar – godkjent. 
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 3  
Totalt antall smittede: 1652 
 
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 2  
 

Kommuneoverlege
ne  
 
 

Smittesituasjon i tjenesten:  
Antall smittede brukere: 7  
De smittede fordeler seg slik:   

• Hjemmebaserte tjenester: 1 

• Omsorgsboliger for eldre: 0 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0 

• Sykehjem: 5 

• Boliger Helse og sosial: 0  

• Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus Helse og sosial: 1  
 
Antall smittede ansatte: 8  
De smittede fordeler seg slik:    

• Hjemmebaserte tjenester: 0 

• Omsorgsboliger for eldre: 0 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1 

• Sykehjem: 5 

• Boliger Helse og sosial: 0  

• Asker og Bærum legevakt: 1  

• Koronatelefon: 1 
 

Morten 
Svarverud/Heidi 
Hesselberg 

Status ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt for Pleie og omsorg (31), Helse og sosial (4) og Helsetjenester barn og 
unge: 35  

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

Ole Ursin-Smith 

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

Testing: fredag 356 (252/104), lørdag 261 (245/16), søndag 335 (125/210), 
økt testing på hjul ved institusjoner.  
 
Koronatelefon og e-post: nedgang i helgen som vanlig.  
 
116117: ikke mottatt tall.  
 
Elektronisk timebestilling – status: ingen endring.  
  

Teststasjon Rykkinn: 

• Åpner i dag kl. 10.00.  
 

Testing på sykehjem/Institusjon 
21.12.20 ble det besluttet å innføre testing hver 7 dag på alle institusjoner, 
med begrunnelse i smittesituasjon og arbeider på tvers.  
Fagråd korona kommer med sin videre anbefaling.  
Se notat: 20210118 Testing ansatte.  
Beslutning:  
Regelmessig testing av ansatte på sykehjem; hver 7. dag  

• Iverksettes etter en vurdering av kommuneoverlegene når 
kommunen er definert på risikonivå 4 eller 5.  

• Testene gjennomføres med hurtigtester.  
 
Ansatte og studenter med flere arbeidsplasser:  

• hvorav det på en av arbeidsplassene er brukere med høy sårbarhet 
for koronasmitte*.  

• Iverksettes etter en vurdering av kommuneoverlegene når 
kommunen er definert på risikonivå 3, 4 eller 5. 

• Iverksettes med foreløpig varighet på fire uker.  
 
Til oppfølging:  

• Morten Svarverud og Anders Kildal avklarer lister over personell som 
arbeider flere steder og som skal testes ihht beslutning. Det lages en 
plan for iverksettelse når lister er klare.  

• Plan for testing legges frem til orientering for Pandemigruppen når 
den er klar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morten Svarverud 
og Anders Kildal 

4. Vaksinering Covid 19 Tonje Vågårøy 

Status vaksinering:  

• Totalt antall vaksiner uke 1 og 2: 780  

• Mottak av nye vaksiner: varslet 996 doser i uke 4  
  

Uke  Dato 

Ant mottatt 

hetteglass 

Vaksine 

sykehjem 

Vaksine 

omsorgsbolig helsepers 
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1 05.jan 71 
   

 

06.jan 
 

202 
  

 

07.jan 
 

233 
  

2 12.jan 57 
   

 

12.jan 
 

113 
  

 

13.jan 
 

133 33 24 

 
14.jan 

   

36 

 
15. jan 

 
6 

  
3 19.jan 45 

   

     

 

TOTALT 
 

687 33 60 

 
Massevaksinering:  

• Er i gang med tilrettelegging. Tar over hallen i uke 6, er etter planen 
operative uke 7.  

• Plan for vaksinering er ferdig og sendes Statsforvalteren i dag. 

• Daglige statusmøter med alle involverte. HVO og HTV deltar på disse 
møtene.  

• Det skal gjennomføres tre ROS-analyser: vaksinering i hall, 
vaksinering mobil, vaksinering av ansatte.  

 
Bemanning:  

• Annonse for rekruttering var klar torsdag og er ute. 
 
Kommunikasjon: 

• Brev til alle medarbeidere på vei ut. 

• Brev skal sendes ut til alle innbyggere.  

• Film med kommuneoverlege lages i dag 

• Bæringen uke 5: fakta om vaksine, annonse på baksiden.  

• Starter intern kampanje i morgen.  
 

5. Smittesporing  Anders Kildal  

Smittesporing – status:  

Ingen saker meldt.  
 

  
 
 

6. 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:  
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Bærum kommune tester primært innbyggere hvor det er forventet å finne 
smitte:  

• Innbyggere som har symptomer på koronavirus. 

• Innbyggere har vært i nær kontakt med noen som har påvist korona. 

• Innbyggere som er bedt om å ta test fra fastlege eller Bærum 
kommune. 

• Innbyggere som har vært i utlandet. (Det blir innført obligatorisk 
testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område 
med karanteneplikt, fra mandag 18.01 kl. 17.00). 

Bærum kommune skal teste innbyggere som er forpliktet til teste seg: 

• Innbyggere som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt i 
løpet av de siste 14 dager før ankomst til Norge og som ikke har 
testet seg på grensen.  

• Innbyggere som skal reise med fly til utlandet og hvor det stilles krav 
om at de kan fremvise en negativ test som ikke er eldre enn 24 timer 
(før avgang). 

I noen situasjoner kan innbyggere testes selv om de verken har symptomer 
på koronavirus eller har en kjent eksponering for å bli syke: 

• Før visse opphold eller behandlinger i sykehus.  

• For å forkorte innreisekarantene. 

• Innbyggere i risikogruppene (80 år og eldre, innbyggere med 
alvorlige helsetilstander, uansett alder, som for eksempel 
immunsvikt, kreft eller alvorlige nevrologiske sykdommer) eller 
innbyggere som er vurdert medisinskfaglig til å ha høy sårbarhet for 
koronasmitte. 

• Innbyggere som skal på besøk til personer med høy risiko for alvorlig 
forløp av covid-19. 

Bærum kommune ønsker at alle som vil teste seg skal testes.   
 

7. Personell/fellestjenester Ole Ursin-Smith 

Rekruttering:  

• Annonse for teststasjonen på vei ut. 

• Smittesporing: fire nye har fått tilbud om ansettelse.  
 

 

8. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

Ingen saker meldt.  
 

 

9. Kommunikasjon Lisa Bang 

Se under vaksinering.  
 

 

10. Eventuelt  

 
 

 

 

 


