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Referat Pandemigruppen 24.02.2021 
 

Dato 24.02.2021 kl. 9.00-10.00  

Sted Teams-møte  

Til stede  Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe, Brita Holmen, 
Morten Svarverud, Lisa Bang, Ole Ursin-Smith, Anne Marie Flovik, Merethe 
D Holst 

Ikke til stede Siri Bjørnbakken, Anders Kildal 

Referent Emilie Helgesen Grud  

Neste møte 26.02.2021 kl. 9.00-10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Referat fra 22. februar er godkjent.  
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 16 nye tilfeller tirsdag.  

Totalt antall smittede: 2000 
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: Ingen nye 
tall. 
 
 
5 tilfeller er relatert til Oslo International School, flere relatert til 

Mølladammen. Begge er muterte varianter. Nytt tilfelle på Løkeberg skole. 

Utbrudd i Nansenparken barnehage hvor 2 ansatte er smittet og 100 

nærkontakter. 1 student ved Rykkinn / Lommedalen boliger. 

 

Kommuneoverlegen er i dialog med kommuneadvokaten angående 

klargjøring av formulering knyttet til krav om karantene og oppfordring til 

karantene.  

 

Kommuneoverlegene  
 
 

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

• Hjemmebaserte tjenester: 

• Private leverandører: 1 innbygger som har BPA tjenester 

• Omsorgsboliger for eldre: 0 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0 

• Sykehjem: 0 

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

• Hjemmebaserte tjenester: 0 

Morten 
Svarverud/Heidi 
Hesselberg 
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• Omsorgsboliger for eldre: 0 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 2, herav en student 

• Sykehjem: 9 

• Boliger Helse og sosial:  
 
HESO: Ingen smittetilfeller, 4 i karantene 
 

Status ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt for Pleie og omsorg (27), Helse og sosial og Helsetjenester barn og 
unge:  
 

OPA ved Anders 
Kildal  

Status ansatte i karantene for hele organisasjonen (fredager):  
 

Ole Ursin-Smith 

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

Testing:  
Mandag: 305 på Fornebu, 100 på hjul, Rykkinn 55 (Tot 460) 
Tirsdag: 549 på Fornebu, 81 på hjul og 75 på Rykkinn (Tot 705) 
 
Koronatelefon og e-post:  
 
116117:  
 
Elektronisk timebestilling – status:  
  

Teststasjon Rykkinn: 
 
Testing på sykehjem/Institusjon: 
Ingen endring i oppsatt plan for testing på Stabæktunet.  
 
Testing på Carpe Diem. Innfører ordinært testregime på berørt avdeling i 
tillegg til en enkeltscreening av alle beboere og ansatte onsdag eller 
torsdag. 
Besøk og inntak stanses. Saken tas opp igjen til fredag. 
 

 

4. Vaksinering Covid 19 Tonje Vågårøy 

Status:  

• Vaksiner satt siste uke: Totalt 6132 

• Mottak av nye vaksiner uke 9: Totalt 3832 

• Prioritering av vaksiner kommende uke:    

o Sykehjem og omsorgsboliger – Dose 2 Pfizer 

o Massevaksinering - Risikogruppe 2 og 3 

o Ambulant testteam - Risikogruppe 2 og 3 

o Fastleger - Risikogruppe 2 og 3 

o Kritisk helsepersonell - Dose 2 Pfizer, og Dose 1 

AstraZeneza 

Andel kritisk helsepersonell skal justeres ned. Dette må hensyntas 

i prioriteringen, i den grad det er mulig.  
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• Status bemanning: Har god kapasitet. Grunnbemanningen er på 

plass og god tilgang til ansatte og nye søkere. 

• Status medvirkning – Vernerunde er gjennomført.  

• Status Kommunikasjon – sender ut SMS til alle mellom 74-84 år for 

å informere om flere vaksinedoser. 

 
Diverse knyttet til vaksinering: 

• Spesialisthelsetjenesten har fått i oppdrag å vaksinere noen 
pasientgrupper, for eksempel kreftpas med immunsvikt, 
dialysepasienter. Dette er komplekst og må koordineres opp mot 
kommunens ansvar. Bjørg, Tonje og Frantz følger opp.  

• Spm: Om vaksinering av andre enn de prioriterte gruppene –Det er 
ikke anledning til å gjøre dette, men det skjer. Dette kan være 
forvirrende for innbyggerne. Viktig med tydelig kommunikasjon. 
Tonje følger opp. 

• Spm: Om bruk av 7. dose i hetteglass – hvilket prinsipp legger 
Bærum til grunn? FHI har vært tydelige på praksis for opptrekk og 
at man ikke skal trekke ut mer enn 6 doser. Gjøres det riktig skal 
det ikke være nok til en hel 7. dose. Pandemigruppen har diskutert 
at Bærum kun skal bruke de 6 ordinære dosene. Ved vaksinering 
av Moderna og AstraZeneca kan vi hente ut ekstra dose (11. dose).  

• Spm: Hva er rekkefølgeprinsipper for innkalling til vaksine for 
gruppe 2 (74-84 år)? Vi begynner med de eldste. 

 
Gjennomgang av status og plan for vaksinering av kritisk helsepersonell og 
egne ansatte ønskes til møte fredag eller mandag. 
 

5. Smittesporing  Anders Kildal  

Smittesporing – status:  

Oppfølging: OFT gitt i oppdrag å vurdere kostnad og ressursinnsats ved 
bytte av system. Foreløpig status legges frem på fredag. 
 
Har sendt henvendelse til Nasjonalt helsepersonell for å få tilgang til 
innsatspersonell til teststasjonen. Bør ha noe på plass denne uken.  
 
Smittesporings- og testkapasitet er avgjørende i situasjon med mye smitte. 
Smittesporingen er under press for tiden. Etter kommuneoverlegenes 
skjønn periodevis underdimensjonert. Det er også vanskelig å beslutte 
testing pga manglende testkapasitet. Det skal jobbes med bestilling til OPA 
med dette. Merethe følger opp med en bestilling.  
 
 

  
Ole 
 
 
 
 
 
Frantz 

6. Fagråd korona Anne Marie Flovik 

Sak om unntak fra karantene for fullvaksinert personell. Sak utsettes til 
fredag.   
 

 
 

7. Personell/fellestjenester Ole Ursin-Smith 

 
 

 

8. Smittevernutstyr  Anders Kildal 
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9. Kommunikasjon Lisa Bang 

 
 

 

10. Eventuelt  

 
 

 

 

 


