
 

1 
 

 

Pandemigruppen, referat 21.09.2020 
 

Dato 21.09.2020 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, Andrè Nordvik (DigIT)    

Ikke til stede  

Referent Siri Bjørnbakken  

Neste møte 24.09.2020 kl. 9.00-10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Godkjenning av referat fra 17. september – godkjent med noen endringer: 

• Antall ansatte smittet i Pleie og omsorg: 3  
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 1  
Totalt antall smittede: 493 
 
Til oppfølging: Avklare kommunens ansvar for smitteverntiltak og 
smittesporing i private bedrifter og næringslokaler med 
Folkehelseinstituttet.   
 

Kommuneoverlegene  
 
 
Bjørg Dysthe  

Smittesituasjon i tjenesten:  
Antall smittede ansatte: 5, 1 ny Mariehaven bo- og behandlingssenter  
  
De smittede fordeler seg slik:    

• Hjemmebaserte tjenester: x  

• Omsorgsboliger for eldre: x  

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: x  

• Sykehjem: x  

• Boliger Helse og sosial: x 
 

Morten 
Svarverud/Heidi 
Hesselberg 

Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt for Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge: 
29  
 

OPA ved Anders 
Kildal  

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

Testing: Snitt siste fire dager 153, lørdag testet 44 på Mariehaven   
 
Koronatelefon: har stabilisert seg, god svartid, besvarer ca 80% av anrop. 
 
Korona e-post: har stabilisert seg på et lavt antall.  
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116117: liten økning torsdag og lørdag, ellers jevnt stabilt  
 
Elektronisk timebestilling – status:  

• Det legges fortsatt ut 20 timer dag/kveld, jobber med noen 
tekniske tilpasninger før flere timer gjøres tilgjengelig. 

• Callsenterløsningen gjør at vi ivaretar testbestilling uten 
forsinkelser.  

 
Prøvesvar OUS: 

• Fungerer veldig bra. 

• Testene fra Mariehaven lørdag ble levert lab uten problemer og 
satt på prioritet.  

 
Til informasjon: Teststasjonen har hatt tekniske problemer ift kontakt med 
Nasjonalt helseregister. Medfører opprettelse av ny journal på alle, som 
må slettes i etterkant. Er meldt DigIT som hastesak.  
 

4. Smittesporing  Anders Kildal, Tonje 
Vågårøy 

Ressurssituasjon smittesporing – status  

• Plan for beredskap presentert. Lagt i Teams.   

 

Beslutning: Pandemigruppen ber om at det jobbes videre med modell som 

presentert. Linjen må være med i arbeidet knyttet til det organisatoriske 

og økonomiske.  

 

Mulighet for innkvartering ved større utbrudd  

Vurderinger av behov for innkvartering ved større utbrudd, ref. Bergen 

kommune. Forslag til beredskapsavtale med Thon Hotell Oslofjord er lagt i 

Teams under presentasjoner.  

• Det påløper ingen kostnader før vi tar i bruk tilbudet. 

• Kan ta imot, men må ha minimumsbelegg 10-12 rom, trenger 1-2 

døgn for å mobilisere som et utgangspunkt. Hvis det blir en 

akuttsituasjon, kan det mobiliseres raskere.  

 

Beslutning: Pandemigruppen støtter at vi har denne type avtale. Avtalen 

gjennomgås, og legges frem for kriseledelsen 24. September.   

 

Anders Kildal 
 
 
 
 
 
 
 
Brita Holmen, Ole 
Ursin-Smith  

5. Fagråd korona Tonje Vågårøy 

Til oppfølging: eventuell oppdatering av Koronahåndboken knyttet til 
isolasjon og forlegning.  
 
Plan for høstens influensavaksinering  

• se vedlegg under presentasjoner i Teams.  

 

Til oppfølging 24. sept: det jobbes videre med plan og omdisponering. 

Kommer tilbake til kostnader.  

 

 
 
 
 
 
 
Ole Ursin-Smith 
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6. Personell/fellestjenester Ole Ursin-Smith 

 
 

 

7. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

Status lager smittevernutstyr ved OFT gruppen 
Til oppfølging: det jobbes videre med beslutningsgrunnlag for langsiktig 
løsning frem til 31.12.2021.  
 

Ole Ursin-Smith 

8. Kommunikasjon Lisa Bang 

 
 

 

9. Eventuelt  

Vallerhjemmet  

• Det er opprettet en egen mappe i Teams hvor dokumentasjonen 
ligger.  

• Notat skal legges frem for BIOM i oktober, eventuelle innspill på 
notatet må leveres Kristin innen 24. Sept.  

 

 

 

 


