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Pandemigruppen, referat 23.11.2020 
 

Dato 23.11.2020 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, Siri Bjørnbakken, Andre Nordvik  

Ikke til stede  

Referent Siri Bjørnbakken 

Neste møte 25.11.2020 kl. 9.00-10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Godkjenning av referat fra 20. november – godkjent. 
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 14 
Totalt antall smittede: 1036  
 
Dødsfall: to dødsfall gjennom helgen  
 
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 3  
 

Kommuneoverlege
ne  
 
 

Smittesituasjon i tjenesten:  
Antall smittede brukere: 1 
De smittede fordeler seg slik:     

• Hjemmebaserte tjenester: 2  

• Omsorgsboliger for eldre: 0   

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0  

• Sykehjem: 15  

• Boliger Helse og sosial: 0 
 
Antall smittede ansatte: 21 
De smittede fordeler seg slik:    

• Hjemmebaserte tjenester: 1  

• Omsorgsboliger for eldre: 0  

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 3  

• Sykehjem: 20  

• Boliger Helse og sosial: 0 
 

Morten 
Svarverud/Heidi 
Hesselberg 

Status ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt for Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge: 
99 
 

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: har de siste dagene gjennomført mye testinger ute på institusjoner.  
 
Koronatelefon: stabilt, økning på helsetjenestelefonen  
 
Korona e-post: stabilt  
 
116117: stabilt  
 
Elektronisk timebestilling – status:  
Skal etter planen gjenopptas i dag.  
 

 

4. Smittesporing  Anders Kildal, 
Tonje Vågårøy 

Smittesporing – status:  

Status ressurssituasjon  

• Ny avdelingsleder fases inn i løpet av uken, og er på plass fra 
mandag.  

• Jobber med rekruttering for å styrke bemanningen, bla med 
eksterne ressurser.  

• Ser også på langsiktig løsning for infrastruktur.  
 

  

5. Fagråd korona Tonje Vågårøy 

Beredskapsnivå skoler  

Til oppfølging: sak utsettes til Fagråd korona har fått drøftet dette med 

skole.  

 

Ansatte med flere arbeidsforhold  

Fagrådet ber om godkjenning av rutine til koronahåndbok vedr ansatte med 

flere arbeidsforhold: 

https://baerumkommuneno.sharepoint.com/:w:/r/sites/teams_faggruppe_

operativpandemiarbeidsgruppeopa/Delte%20dokumenter/Pandemigruppen

/001%20Saksliste%20pandemigruppen/Internt%20notat-

medarbeider%20som%20jobber%20flere%20steder%20oppdatert%2019.11.

20.docx?d=w3dfe18e028ce42d3aa033587913a1af5&csf=1&web=1&e=8Akd

Cl 

 

Beslutning: Pandemigruppen godkjenner ikke rutinen slik den foreligger nå. 

Rutinen må presiseres, og samordnes med HR.   OFT følger opp dette 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ole Ursin-Smith  

6. Personell/fellestjenester Ole Ursin-Smith 

Lederstøtte på sykehjem med smitte   
Det er behov for å styrke ledelse ved sykehjem med mistenkt smitte eller 
smitte på praktiske merkantile arbeidsoppgaver.  
Det er definert rutine for å utløse ressurser til bistand via OFT.  
 
Lederstøtte oppvekst skole  

Morten Svarverud 
 
 
 
 
Kristin Nilsen 

https://baerumkommuneno.sharepoint.com/:w:/r/sites/teams_faggruppe_operativpandemiarbeidsgruppeopa/Delte%20dokumenter/Pandemigruppen/001%20Saksliste%20pandemigruppen/Internt%20notat-medarbeider%20som%20jobber%20flere%20steder%20oppdatert%2019.11.20.docx?d=w3dfe18e028ce42d3aa033587913a1af5&csf=1&web=1&e=8AkdCl
https://baerumkommuneno.sharepoint.com/:w:/r/sites/teams_faggruppe_operativpandemiarbeidsgruppeopa/Delte%20dokumenter/Pandemigruppen/001%20Saksliste%20pandemigruppen/Internt%20notat-medarbeider%20som%20jobber%20flere%20steder%20oppdatert%2019.11.20.docx?d=w3dfe18e028ce42d3aa033587913a1af5&csf=1&web=1&e=8AkdCl
https://baerumkommuneno.sharepoint.com/:w:/r/sites/teams_faggruppe_operativpandemiarbeidsgruppeopa/Delte%20dokumenter/Pandemigruppen/001%20Saksliste%20pandemigruppen/Internt%20notat-medarbeider%20som%20jobber%20flere%20steder%20oppdatert%2019.11.20.docx?d=w3dfe18e028ce42d3aa033587913a1af5&csf=1&web=1&e=8AkdCl
https://baerumkommuneno.sharepoint.com/:w:/r/sites/teams_faggruppe_operativpandemiarbeidsgruppeopa/Delte%20dokumenter/Pandemigruppen/001%20Saksliste%20pandemigruppen/Internt%20notat-medarbeider%20som%20jobber%20flere%20steder%20oppdatert%2019.11.20.docx?d=w3dfe18e028ce42d3aa033587913a1af5&csf=1&web=1&e=8AkdCl
https://baerumkommuneno.sharepoint.com/:w:/r/sites/teams_faggruppe_operativpandemiarbeidsgruppeopa/Delte%20dokumenter/Pandemigruppen/001%20Saksliste%20pandemigruppen/Internt%20notat-medarbeider%20som%20jobber%20flere%20steder%20oppdatert%2019.11.20.docx?d=w3dfe18e028ce42d3aa033587913a1af5&csf=1&web=1&e=8AkdCl
https://baerumkommuneno.sharepoint.com/:w:/r/sites/teams_faggruppe_operativpandemiarbeidsgruppeopa/Delte%20dokumenter/Pandemigruppen/001%20Saksliste%20pandemigruppen/Internt%20notat-medarbeider%20som%20jobber%20flere%20steder%20oppdatert%2019.11.20.docx?d=w3dfe18e028ce42d3aa033587913a1af5&csf=1&web=1&e=8AkdCl
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Knyttet til praktisk bistand merkantile arbeidsoppgaver ved smitte. OPA 
v/Anders Kildal går i dialog med skole for å avklare behov.  
 
OFT minner om rutine for å melde behov 

7. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

Det går mye utstyr ut, håndteres godt.  
 

 

8. Kommunikasjon Lisa Bang 

Ingen saker meldt.  
 

 

9. Eventuelt  

 
 

 

 

 


