
Pandemigruppen, referat 02.12.2020  

  

Dato  02.12.2020 kl. 8.00-9.00   

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, Anne Marie Flovik, Andre 
Nordvik   

Ikke til stede  Siri Bjørnbakken   

Referent    

Neste møte  04.12.2020 kl. 8.00-8.30   

 

Saker  Ansvarlig  

1. Referat forrige møte    

Referatet fra 30. november ble godkjent 
  

  

2. Rapportering av tall      

Smitte  
Nye smittede: 5 

Totalt antall smittede: 1146 

  
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 5 

  

Kommuneoverlegene   
  
  

Smittesituasjon i tjenesten:   
Situasjonen ved  de kommunale sykehjemmene: 

• Lindelia: 2 medarbeidere 

• Solbakken: 1 medarbeider 

• Solvik: 1 pasient og 5 medarbeidere 

• Stabekk (inkl Hospice Stabekk):13 beboere og 1 medarbeider  

• Koronaenheten, Dønski: 5 pasienter  
Generelt er en del av de som har vært smittet ved sykehjemmene i ferd 

med å friskmeldes. Ved Stabekk sykehjem er antallet smittede pasienter 

korrigert med tre beboere som er smittet men ikke testet. 

I tillegg er det smitte ved Barne- og avlastningsboligene, 
Rykkinn/Lommedalen boliger og ved bolig for psykisk helse og rus.  
  

Morten Svarverud/Heidi 
Hesselberg  

Status ansatte i karantene/isolasjon  
Totalt for Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge: 
57 i karantene  
  

OPA ved Anders Kildal   

Status ansatte i karantene for hele organisasjonen (fredager):   
  

Ole Ursin-Smith  

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

Om lag 350 testet ved teststasjon og sykepleier på hjul. 

God tilgjengelighet på telefon m.m. 

  



Den nyetablerte epost-adressen: 

koronahenvendelse@baerum.kommune.no tar unna mange spørsmål 

spesielt fra næringslivet. 

4. Smittesporing   Anders Kildal, 
Tonje Vågårøy  

Ingenting nytt. 
  
  

   
  
  

5. Fagråd korona /OFT Tonje Vågårøy  

  
Jobbing på tvers i omsorgstjenestenePandemigruppen fikk kort 

gjennomgang av status for arbeidet med å forberede ROS-analyse, og 

Fagrådet korona orienterte om sin tilnærming til tiltak. Tematikken tas opp 

til behandling på neste pandemimøte. 

Forberedelser og beredskap  julen 2020 

- Det må jobbes med anbefalinger om besøk på sykehjem i julen og om 

eventuelle julefeiringer utenfor institusjon.  

- Det må også utarbeides beredskapslister og avklaringer av møtefrekvens 

m,m. 

Arbeid igangsettes og kommer tilbake til Pandemigruppen så snart som 

mulig. 

  
  

  

6. Personell/fellestjenester  Ole Ursin-Smith  

OFT orienterte om arbeidet med beredskap for lederstøtte og annen 

beredskapspersonell til omsorgstjenestene.  

 

  

  

7. Smittevernutstyr   Anders Kildal  

Smittevernutstyr til private barnehager: OPA skal vurdere spørsmålet 

videre, med den klare føring at hvis det oppstår behov for utstyr må 

kommunen bidra. Som et ledd i vurderingen bør også kurstilbud om kursing 

i smittevern inngå. Pandemigruppen får saken opp til behandling på et 

senere møte.  

  

8. Kommunikasjon  Lisa Bang  

  
  

  

9. Eventuelt    
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