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Pandemigruppen, referat 22.10.2020 
 

Dato 22.10.2020 kl. 9.00-10.00  

Sted Teams-møte  

Til stede  Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe,  Morten 
Svarverud, Siri Bjørnbakken, Lisa Bang, Ole Ursin-Smith, Tonje Vågårøy, 
Anders Kildal, Andre Nordvik, Brita Holmen    

Ikke til stede   

Referent Siri Bjørnbakken  

Neste møte 26.10.2020 kl. 9.00-10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Godkjenning av referat fra 19. oktober – godkjent.  
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 2  
Totalt antall smittede: 608  
 

Kommuneoverlegene  
 
 

Smittesituasjon i tjenesten:  
Antall smittede brukere: 1, ved Dønski.  
 
Antall smittede ansatte: 1 på Mariehaven, 1 ved Rykkinn distrikt.  
 

Morten Svarverud/Heidi 
Hesselberg 

Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt for Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og 
unge: 18 
 

OPA ved Anders Kildal  

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

Testing: god kapasitet  
 
Koronatelefon: god kapasitet, svartid siste døgn 84%  
 
Korona e-post: fortsatt lav pågang  
 
116117: god responstid.  
 
Elektronisk timebestilling – status:  
Ikke noe nytt.  
 
Behov for avklaring: 
Test av støttepersonell til håndballkamp Fornebu – betalingspraksis? 
Til oppfølging: utsettes til neste møte. 
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4. Smittesporing  Anders Kildal, Tonje 
Vågårøy 

Ressurssituasjon smittesporing – status:  

Ingen saker meldt.  

 

  

5. Fagråd korona Tonje Vågårøy 

• Vurdering av lokal forskrift. Smittetall har stabilisert seg og 

smittekilde avklart i de aller fleste tilfeller. Varer dette ved 

foreslår fagråd korona at det gjøres en vurdering pr 1.11 om 

å oppheve forskriften. Dette i tråd med nasjonale 

anbefalinger om å vedta lokale bestemmelser kun i 

situasjoner med mye smitte.  

Beslutning:  

Anbefaler å se an minimum en uke til. Hvis trenden ift smitte 

fortsetter, anbefaler Fagråd korona å oppheve forskriften. Må også 

følge med på utviklingen i Oslo. 

 

• Sterk anbefaling om 10 personer i private 

sammenhenger. Fagråd korona foreslår at dette er 

hovedregelen, men at det kan gjøres unntak for barn på 

barneskolen og at de kan feire bursdag ++ med andre barn 

fra samme klasse (kohort) med inn til 20 andre barn.  

Beslutning:  

Pandemigruppen har diskutert anbefalingen fra Fagråd korona. Dette 

må sees opp mot helheten.  

 

• Juletilstelninger. Vi får en rekke henvendelser angående 

julemesser/juletretenninger m.m. Mange spør om det i det 

hele tatt er tilrådelig at disse arrangementene avholdes. 

Fagråd korona mener det er behov for  en kommunal policy i 

forhold til ulike typer julearrangementer.  

Beslutning:  

Pandemigruppen støtter at Fagråd korona kommer med egen 

anbefaling knyttet til juletilstelninger.  

 

• Anbefaling om interne møtet og eksterne møter ligger 

vedlagt som egen fil.  

Beslutning:  

Pandemigruppen har diskutert anbefalingen fra Fagråd korona. Dette 

skal videre til kriseledelsen.   

 

Doktorgradsprosjekt, spørsmål om gjenåpning 

Spørsmål fra BHT om doktorgradsprosjekt i kommunens regi pga. 

frykt for smittefare. De ønsker å gjenoppta aktiviteten med en 

samling på Solbakken i begynnelsen av november og videreføring på 

Stabekktunet etter dette, da med utg.pkt i grupper på 20. 

Beslutning:  
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Pandemigruppen ser ingen grunn til å endre vurdering som er gjort 

tidligere. Fagråd korona v/Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe og Gjertrud 

Lødøen og Morten Svarverud får i oppdrag å gå i dialog med 

Bedriftshelsetjenesten.  

 

ROS analyse kontroller   

Til oppfølging: utsettes til neste møte.  

 

6. Personell/fellestjenester Ole Ursin-Smith 

Ingen saker meldt.  
 

 

7. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

Ingen saker meldt.  
 

 

8. Kommunikasjon Lisa Bang 

Ingen saker meldt.  
 

 

9. Eventuelt  

Risikovurdering Tilsynsplan 
 

Tonje Vågårøy  

 

 


