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Pandemigruppen, referat 23.12.2020 
 

Dato 23.12.2020 kl. 9.00-10.00  

Sted Teams-møte  

Til stede  Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Bjørg Dysthe, Brita Holmen, Lisa Bang, Morten 
Svarverud, Siri Bjørnbakken, Ole Ursin-Smith, Anders Kildal, Siri 
Bjørnbakken, Anne Marie Flovik, Andre Nordvik  

Ikke til stede Frantz L. Nilsen,  

Referent Siri Bjørnbakken  

Neste møte 26.12.2020 kl. 10.00 - 11.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Godkjenning av referat fra 18. desember – godkjent  
Godkjenning av referat fra 21. desember – ikke godkjent  
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 18  
Totalt antall smittede: 1422 
 
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 7  
 

Kommuneoverlegene  
 
 

Smittesituasjon i tjenesten:  
Antall smittede brukere: 2 
De smittede fordeler seg slik:     

• Hjemmebaserte tjenester: 1  

• Omsorgsboliger for eldre: 0  

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0  

• Sykehjem: 1   

• Boliger Helse og sosial: 0  
 
Antall smittede ansatte: 15    
De smittede fordeler seg slik:    

• Hjemmebaserte tjenester: 4   

• Omsorgsboliger for eldre: 3  

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1  

• Sykehjem: 5  

• Boliger Helse og sosial: 0  

• Bjørnegård aktivitetshus: 2  
 

Morten 
Svarverud/Heidi 
Hesselberg 

Status ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt for Pleie og omsorg og Helse og sosial: 38   
 

OPA ved Anders 
Kildal  

Status ansatte i karantene for hele organisasjonen (fredager):  
 

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

Testing: stabilt ganske høyt, positiv utvikling. God kapasitet.  
 
Koronatelefon og e-post: En stor økning på mandag, men tilbake til ny 
normal tirsdag. God kapasitet.  
 
116117: stabilt.  
 
Elektronisk timebestilling – status: ingen endring.  
  

Testing hver 7. dag for ansatte ved sykehjem og omsorgsboliger – 
status 
PA utreder til onsdag 23. Desember:  

• hvor mye helsepersonell trengs for å møte 500 tester/dag utenfor 

FBU 

• hvor mye støttepersonell (ikke helse) trengs for å møte 500 

tester/dag utenfor FBU 

• hvor mange biler vil vi måtte lease for å kunne løfte testgruppen 

• hvor lang opplæringstid vil dette kreve før de er klare 

• det må videre sees på økt materiellbehov; smittevern, tester, 

telefoner, printere, PC-er mm 

Se notat: 20201223 testing av medarbeidere i Pleie og omsorg og Helse og 
sosial hver 7 dag - beslutningsgrunnlag behov. 
Beslutning:  

• Pandemigruppen gir sin tilslutning til at ovennevnte ressurser er 
nødvendig for å løse testbehovet i tjenestene per dd, og at OPA 
starter arbeidet med dette i samarbeid med OFT.  

• Pandemigruppen kommer tilbake til rammer for oppstart og 
eventuelt behov for modifisering av testhyppighet.  

 
Teststasjon Rykkinn – status 

• Arbeidet er i gang og følger fremdriftsplan. Håndverkere er bestilt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Kildal  
 
 
Kristin Nilsen  

4. Smittesporing  Anders Kildal  

Smittesporing – status:  

Ikke noe nytt.  
 

  
 
 

5. Fagråd korona Anne Marie Flovik 

Telefontilgjengelighet folkehelsekontoret i romjulen  

• Det lages en liste over kontaktpersoner for andre type spørsmål 
enn vaksinasjon som Veiledningstorget kan sette over til. Det er 
også god informasjon på nettsidene som det kan henvises til.  

• Telefoner knyttet til vaksinasjon siles av Veiledningstorget. 
 

 
 
l  

6. Personell/fellestjenester Ole Ursin-Smith 

Beredskapslister for lederstøtte i institusjoner – status  
 
Beredskapslister generelt  

Ole Ursin-Smith  
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• Det er kommet inn flere personer på beredskapslister, det jobbes 
videre med dette.  

 
Vaksinasjon  

• Logistikk og koordineringsteam på plass 5. januar.  
 

7. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

Status smittevernutstyr  

Utsatt fra møter 16. desember og 21. desember.  

Status per uke 50 gjennomgått: 

• Beredskap i julen, eget system for mottak, bestilling og utkjøring i 

julen.  

• Beholdning ligger pt på det Pandemigruppen bestemte at vi skulle 

ha på lager.  

• Vi er sikret leveranser ut august 2021.  

 

 

8. Kommunikasjon Lisa Bang 

Ingen saker meldt.  
 

 

9. Vaksinering Covid 19 Tonje Vågårøy 

Vaksinering – status  

• Vi får ikke vaksiner 28. desember.  

• Vi er tildelt 355 doser som kommer i uke 1, dvs. 4. januar.  

• Ukentlig kommer det ca 40 000 per uke til Norge, som fordeles 
flatt.  

• Vi er klare til oppstart ved sykehjem.  

• Har befaringer. Har en god samarbeidspartner fra Teknisk.  

• Beslutningsgrunnlag behandles i kriseledelsen i januar, med 
orientering i Formannskapet 13. januar.  

 

 

10. Eventuelt  

 
 

 

 

 


