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Pandemigruppen, referat 18.11.2020 
 

Dato 18.11.2020 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, Tonje 
Vågårøy, Anders Kildal, Siri Bjørnbakken, Andre Nordvik  

Ikke til stede  

Referent Siri Bjørnbakken 

Neste møte 20.11.2020 kl. 9.00-10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Godkjenning av referat fra 16. november – godkjent. 
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 17 
Totalt antall smittede: 958  
 
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 5, hvorav 2 
fra Bærum.  
 

Kommuneoverlegene  
 
 

Smittesituasjon i tjenesten:  
Antall smittede brukere:  
De smittede fordeler seg slik: 8     

• Hjemmebaserte tjenester: 3  

• Omsorgsboliger for eldre: 0   

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1  

• Sykehjem: 4  

• Boliger psykisk helse og rus: 0 

• Ambulerende tjenester psykisk helse og rus: 2 
 
Antall smittede ansatte: 17  
Antall friskmeldte ansatte:  
De smittede fordeler seg slik:    

• Hjemmebaserte tjenester: 1 + 1 privat lev.   

• Omsorgsboliger for eldre: 0  

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 4   

• Sykehjem: 11   

• Boliger Helse og sosial: 1 

• Ambulerende tjenester psykisk helse og rus: 0 
 
Til oppfølging: det etableres et system for daglig statistikk / rapportering 
på smitte og berørte tjenester, særlig fra oppvekst.  
 

Morten 
Svarverud/Heidi 
Hesselberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grete Syrdal  
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Status ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt for Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge: 
99  
 

OPA ved Anders 
Kildal  

Status ansatte i karantene for hele organisasjonen:  
Meldes fredag.  
 

Ole Ursin-Smith 

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

Testing: snitt to siste dager 350, testet til og med 17. nov – 6422  
 
Koronatelefon: stabilt, god kapasitet 
 
Korona e-post: stabilt, god kapasitet  
 
116117: stabilt 
 
Elektronisk timebestilling – status: ingen endring, stengt tom 22. nov. 
 
Kapasitet testing på hjul 
Kommunen har blitt kontaktet av et privat selskap som tilbyr ambulerende 
testing. OFT er i dialog for å motta tilbud og se på detaljer knyttet til dette.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Kildal og Ole 
Ursin-Smith  

4. Smittesporing  Anders Kildal, Tonje 
Vågårøy 

Smittesporing – status:  

Ingen saker meldt.  

 

  

5. Fagråd korona Tonje Vågårøy 

Anbefaling drift og smittevernstiltak ved seniorsentrene – vedlagt notat 

Til beslutning: 

• Seniorsentrene stenges for ordinære aktiviteter, også kafedrift. 

• Seniorsentrene bør fortsette å drifte daggruppene. 

• Seniorsentrene følger rutinen "Dagaktivitetstilbud Bærum 
kommune" (med unntak av siste del som omhandler kliniske 
observasjoner av bruker.) 

 

Beslutning: Pandemigruppen gir sin tilslutning, og dette behandles i KDG 

18. november.  

 

 

6. Personell/fellestjenester Ole Ursin-Smith 

Råd vedr ansatte ved flere arbeidsgivere internt og eksternt – vedlagt 
internt notat fra HR / KA og notat fra fagråd korona –  
Anbefaling fra fagrådet:  
Som et rent smittevernfaglig råd opplever vi denne praksis som svært 
uheldig, og det er hevet over tvil at dette bidrar til å spre smitte. Flere 
ansatte kan bære på smitte uten å ha symptomer og ansatte kan også 
være i presymptomatisk fase når de er på jobb. Her anbefaler fagrådet at 
kommunen iverksetter alle mulige tiltak for å forhindre praksis med at 
ansatte har flere tjenestesteder under pandemien, ikke minst ansatte 
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innenfor helse- og omsorgstjenestene, men også innen andre 
tjenesteområder som har ansvar for sårbare mennesker.  
 
Utkast til notat fra HR er lagt frem knyttet bla til juridiske 
problemstillinger.  
 
Beslutning: Pandemigruppen gir tilslutning til anbefalingen fra Fagråd 
korona. Den medisinskfaglige vurderingen fra Fagråd korona inkluderes i 
notatet fra HR. Notatet må tydelig avgrense hvilke tjenesteområder dette 
gjelder, konkretisere konsekvenser og inneholde veiledere og 
retningslinjer til ledere og ansatte.  
 
Utvidelse av smittesporingsapplikasjonen 
DigIT skal jobbe i 2 uker med å få inn statistikk til uttrekk i systemet. Videre 
jobber Strategi og utvikling med å utarbeide en ukesrapport. Forventet 
leveranse neste uke 
 
Behov for tilgang til elever for skolehelsetjenesten under pandemien 
Det er ønskelig med videosamtaler med utsatte barn. DigIT jobber med 
saken, men har ingen umiddelbar løsning. Dette krever helt nye løsninger.  
DigIT foreslår å utarbeide et beslutningsnotat sammen med 
skolehelsetjenesten.  
Beslutning: Pandemigruppen støtter at det utarbeides et beslutningsnotat.  
 

7. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

Utdeling av smittevernutstyr til fastleger og private fra januar 2021?  
Til informasjon: Team innkjøp kan levere til fastleger også etter 1. januar.  
Til oppfølging: Pandemigruppen ønsker at tilgang på hansker, løftes til 
HDIR igjen før det tas en beslutning.  
 

 
 
 
Kristin Nilsen  

8. Kommunikasjon Lisa Bang 

Ingen saker meldt.  
 

 

9. Eventuelt  

Spørsmål: fra utkast til koronavaksinasjonsveileder: Ved gjennomføring av 
vaksinering der mange vaksineres på samme sted til samme 
tid gjelder generelle råd for gjennomføring i henhold til råd 
for arrangementer, samlinger og aktiviteter (50 innendørs uten 
fastmonterte seter, hvis man ser bort fra vår egen forskrift). Hvordan 
håndteres dette mtp influensavaksineringen? 
Til oppfølging: Folkehelsekontoret tar med seg problemstillingen og 
melder tilbake i neste møte 20. november.  
 

 
 
 
 
 
 
Tonje Vågårøy 

 

 


