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Pandemigruppen, referat 21. april 
 

Dato 21.04.2021 kl. 9.00 – 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, Morten Svarverud, Andre Nordvik  

Ikke til stede  

Referent Siri Bjørnbakken 

Neste møte 23.04.2021 kl. 9.00 – 10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Godkjenning av referat fra 19. april – godkjent.  
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 22   

Totalt antall smittede: 3688 
 
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 12  
 

Kommuneoverlegene  
 
 

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

• Hjemmebaserte tjenester: 0 

• Private leverandører: 1 

• Omsorgsboliger for eldre:  

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 6 

• Sykehjem: 0 

• Boliger Helse og sosial: 0 

• Voksenopplæringssenteret: 0 

• Seniorsentrene: 0  
 
Antall smittede ansatte:  
De smittede fordeler seg slik:    

• Hjemmebaserte tjenester: 0 

• Omsorgsboliger for eldre: 1 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 6 

• Sykehjem: 6 

• Boliger Helse og sosial: 0 

• Oppfølgingstjenesten: 0 

• Vaksinasjonssenteret: 0 

• Teststasjonen: 1  
 

Morten 
Svarverud/Heidi 
Hesselberg 
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Status ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt for Pleie og omsorg (46), Helse og sosial (9) og Helsetjenester barn 
og unge ():  
 

OPA ved Anders 
Kildal  

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

Testing:  
19. April: totalt 484 (Fornebu 370, Rykkinn 66, på hjul 48)  
20. April: totalt 402 (Fornebu 321, Rykkinn 45, på hjul 36) 
 
Elektronisk timebestilling – status: ingen endring.  
 

Diverse knyttet til testing: 

• Teststasjon i Sandvika – status meldes i møte 23. april.  

• Testing hver 7. dag i Pleie og omsorg - status i møte 23. april.   

• Testing av barn opp til 12 år: rutinene oppdateres ift dette.  

• OPA har nedsatt en gruppe som jobber videre for å se på 

gjennomføring mulig massetesting i grunnskole. Ift videregående 

se på samarbeid med Viken.  

Status: vurdere foreløpig å avvente nasjonale føringer og piloter i 

andre kommuner, og inntil videre fortsette med screening av 

skoler der hvor det vurderes som nødvendig ift smitteutbrudd.   

Til oppfølging: vi avventer piloter i andre kommuner.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Vaksinering Covid 19 Tonje Vågårøy 

Status:  

• Prioritering av vaksiner kommende uke: fredag 

Diverse knyttet til vaksinering:  

• Oppfølgingspunkt vaksinering helsepersonell: kontakte FHI om 
gjennomføring av dose to for helsepersonell som har fått 
AstraZeneca, samt konsekvenser knyttet til differanse andel på 
20%. Status: avklaring vil ikke foreligge før etter 10. mai.  

• Modernavaksiner: krevende logistikk med veldig kort levetid når 
den er trukket opp. Unntaksvis er det behov for å bruke opp doser 
av ulike årsaker, for å unngå å kaste disse. Vi ser på 
hvordan no show lister kan løses opp mot revidert 
prioriteringsnotat for kritisk helsepersonell.  

• Utkast til revidert prioriteringsnotat gjennomgått.  
Oppfølgingspunkt: notatet ble diskutert. Bearbeides ytterligere 
og behandles i medbestemmelse, før det legges frem for 
Pandemigruppen for godkjenning.  

• Gjennomgang og prioritering av vaksinering for beboere i 
omsorgsboliger som ikke kan møte på vaksinesenteret – status, 
møte i dag.  

• Det vurderes plan dersom det skulle åpnes for en frivillig ordning 
knyttet til vaksinering med AstraZeneca – status i møte fredag 23. 
april.  

 

 

5. Smittesporing  Anders Kildal  
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Status ferdigstille og pågående index: god kontroll.  

 

Status bemanning: ingen saker meldt.  

 

Status forbedring arbeidsprosesser: ingen saker meldt.  

 

  
 
Ole Ursin-Smith  
 
Ole 

6. Fagråd korona Anne Marie Flovik 

Prosedyre for testing av spesielle målgrupper: vurdere og tydeliggjøre 
testmetoder i prosedyrene, sett opp mot rutinene for testing av barn.  
 
Tiltaksnivå barnehager og skoler 

• Viderefører rødt nivå ut uke 17, og forbereder gult nivå fra uke 
18.  

 

Bjørg Dysthe  
 
 
Frantz L. Nilsen  

7. Fellestjenester Ole Ursin-Smith 

Kontraktsforlengelser  

• Kontraktsforlengelser for midlertidig ansatte er foreløpig til 1. 
september. Kommer tilbake med grunnlag og vurdering av risiko 
ved å ikke forlenge kontrakter pt - status.  

• Se vedlegg: 20210421 forlengelse kontrakter teststasjon og 
smittesporing.  

Beslutning:  

• Personell fra Adecco smittesporing: kontrakter forlenges ut over 
30. juni.  

• Ytterligere forlengelse av engasjementer må vurderes videre i 
tiden fremover før det tas en avgjørelse.  

 
Oversikt personell smittesporing utover grunnbemanning:  

 
 
Helhetlig bruk av innleid TISK personell – vurdering 

• Fortsette å på hvordan vi kan bruke personell på tvers sett opp 
mot hvor trykket og behovet ligger.  

 

 

8. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

Ingen saker meldt.  

 

 

9. Kommunikasjon Lisa Bang 

Ingen saker meldt.  
 

 

10. Eventuelt  

Møtefrekvens Pandemigruppen – vi opprettholder foreløpig samme 
frekvens som i dag.  
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