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Pandemigruppen, referat 25.01.2021 
 

Dato 25.01.2021 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, Anders 
Kildal, Siri Bjørnbakken, Anne Marie Flovik, Andre Nordvik  

Ikke til stede   

Referent Siri Bjørnbakken  

Neste møte 26.01.2021 kl. 8.00 - 08.45  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Godkjenning av referat fra 22. januar – godkjent.  
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 10 
Totalt antall smittede: 1731  
 
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 0 
 

Kommuneoverlegene  
 
 

Smittesituasjon i tjenesten:  
Antall smittede brukere: 28 
De smittede fordeler seg slik:   

• Hjemmebaserte tjenester: 1 

• Omsorgsboliger for eldre: 0 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1 

• Sykehjem: 25 

• Boliger Helse og sosial: 0  

• Psykisk helse og rus: 1  
 
Antall smittede ansatte: 21  
De smittede fordeler seg slik:    

• Hjemmebaserte tjenester: 2 

• Omsorgsboliger for eldre: 0 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1 

• Sykehjem: 14 

• Boliger Helse og sosial: 0  

• Flyktningkontoret: 1  

• Koronatelefonen: 3  
 

Morten 
Svarverud/Heidi 
Hesselberg 

Status ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt for Pleie og omsorg (64), Helse og sosial (13) og Helsetjenester barn 
og unge: 77  
 

OPA ved Anders 
Kildal  
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Status ansatte i karantene for hele organisasjonen (fredager):  

 
Ole Ursin-Smith 

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

Testing: Liten nedgang søndag som vanlig, men ikke like mye som forrige 
søndag. Følger utviklingen tett utover i uken, spesielt ift antall tester ved 
testasjonene.  
 
Koronatelefon og e-post: stabilt. 
 
116117: stabilt.  
 
Elektronisk timebestilling – status: ingen endring.  
 

Teststasjon Rykkinn:  

• Ingen ny status, har åpent mandag til torsdag.  
 
Hurtigtester:  
Pandemigruppen ønsker en oppsummering av erfaringene ved bruk av 
hurtigtester.  
Til oppfølging: Legges frem fredag 29. januar.  
 
Testing på sykehjem/Institusjon: 

• Pandemigruppen ønsker at teststasjonene kommer i gang med 
testing av de som jobber både i Oslo og Bærum i Pleie og omsorg 
(86 personer). Inntil fast testløsning for ansatte er etablert, legges 
det til rette for testing av disse på teststasjonen på Fornebu. OPA 
og kommuneoverlegene legger til rette for at denne testingen kan 
starte raskt.  

• Kommer tilbake til status knyttet til etablering av testtilbud for 
ansatte som jobber flere steder onsdag 27. januar.  

 

 

4. Vaksinering Covid 19 Tonje Vågårøy 

Status:  

• Vaksiner satt uke 3: 220 i omsorgsboliger, 54 helsepersonell 

• Mottak av nye vaksiner: uke 4 - 996 doser 

• Prioritering av vaksiner kommende uke:  
o Sykehjem og omsorgsbolig: starter med vaksinedose to 

denne uken.  
o Kritisk helsepersonell 
o Risikogrupper: de som skal vaksineres hos fastlegene, 

starter etter planen uke 5.  
o Massevaksinering: starter etter planen uke 7.  

• Bemanning: går ut avrop i morgen til alle vikarbyråer med 
rammeavtale for å sjekke status tilgang helsepersonell.   

• Medvirkning: ingen ny status.   

• Kommunikasjon: oppdatert informasjon på nettsidene og 
informasjon ut til innbyggerne går ut i løpet av tirsdag (sms og 
brev).   

 
Digitalt system  
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• Status  

• Alternative løsninger 

• Risiko 

• kostnader 
DigIT har fått utsatt frist til i dag kl 16 for endelig beslutningsnotat. Vi kan 
presentere dette kort onsdag 27. 
 
Det sendes presentasjon om vaksinering til kriseledelsen i løpet av dagen.   
 

5. Smittesporing  Anders Kildal  

Smittesporing – status:  

Se vedlagt ROS analyse og rapport vedr diverse systemer ført av 
smittesporingsteamet.   
Beslutning: 
Pandemigruppen gir sin tilslutning til at OPA nedsetter en hurtigvirkende 
arbeidsgruppe for å forenkle systemer og rapporter. Videre at en 
gjennomføre en evaluering og sammenstilling av aktuelle 
smittesporingssystemer, sett opp mot dagens løsning.  
 

  
 
 

6. Fagråd korona Anne Marie Flovik 

Prioritert sak: 

Scenario med mutert virus, justere planer 

• Kontinuitetsplaner 

• Bemanning  

• Smittevernutstyr 

• Ansatte som bor i område med mutert virus 

 

Spørsmål fra kriseledelse - Hyppigere testing på Stabekk med 
hurtigtester? 
Til oppfølging: utsettes til neste møte.  
 

Besøksrutiner sykehjem 
Fagråd korona og kommuneoverlegen oppdaterer Koronahåndboken. 

Til oppfølging: utsettes til neste møte. 

 

Testkriterier 

Fagrådet anbefaler at hurtigtester også brukes for å teste utskrivningsklare 

pasienter fra sykehuset som legges inn på korttidsavdeling.   

Til oppfølging: utsettes til neste møte.  

 

Innspill /spørsmål fra HTV: kan det vurderes å tilby screening med 
hurtigtester der hvor brukere har symptomer, men nekter å la seg teste, 
for eksempel i en bolig? 
Til oppfølging: utsettes til neste møte.  
 
Testrutiner studenter 
Til oppfølging: saken utsettes til neste møte.  
 

 

7. Personell/fellestjenester Ole Ursin-Smith 

Callsenter for vaksinespørsmål  
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Til oppfølging: saken utsettes til neste møte.  
 
Biler til mobil vaksinering 
Til oppfølging: saken utsettes til neste møte.   
 

8. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

Til oppfølging: Pandemigruppen ønsker en gjennomgang av status og 

vurdering knyttet til smittevernutstyr i møte 27. januar, med bakgrunn i 

beslutningen om å ha tilgang på smittevernutstyr i tre måneder.  

 

 

9. Kommunikasjon Lisa Bang 

Ingen saker meldt.  
 

 

10. Eventuelt  

Det innkalles til ekstra møte i Pandemigruppen tirsdag 26. Januar.  
 

 

 

 


