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Pandemigruppen, referat 25.11.2020 
 

Dato 25.11.2020 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, Siri 
Bjørnbakken, Andre Nordvik  

Ikke til stede Anders Kildal, Tonje Vågårøy,  

Referent Siri Bjørnbakken 

Neste møte 27.11.2020 kl. 9.00-10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Godkjenning av referat fra 23. november – godkjent.  
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 14 
Totalt antall smittede: 1076 
 
Antall døde: 0 
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19:  
 

Kommuneoverlegene  
 
 

Smittesituasjon i tjenesten:  
Antall smittede brukere:  
De smittede fordeler seg slik: 25   

• Hjemmebaserte tjenester: 2  

• Omsorgsboliger for eldre: 0   

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0  

• Sykehjem: 23  

• Boliger Helse og sosial: 0 

• Voksenopplæringssenteret: 1 deltaker 
 
Antall smittede ansatte: 31 
De smittede fordeler seg slik:    

• Hjemmebaserte tjenester: 1  

• Omsorgsboliger for eldre: 0  

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 2  

• Sykehjem: 27 

• Annet: 1 (Bærum kommunale dagsenter og REGA) 

• Boliger Helse og sosial: 0 
 
 
 
Tiltak sykehjem med smittestatus  
Testing på institusjoner:  

Morten 
Svarverud/Heidi 
Hesselberg 
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• Alle beboere og ansatte ved Stabekk sykehjem og Hospice Stabekk 
testes hver 3. dag inntil videre (det er nå 54 beboere her) 

• Alle beboere og ansatte ved Solvik korttidsavdeling og Solvik avd 
Henie Onstad korttidssavdeling testes hver 3. dag inntil visdre .  

• Det gjennomføres en testing til av alle beboere og ansatte på 
Solvik langtidsavdeling.  

• Vi viderefører testing hver 3. dag av alle beboere og ansatte ved 
Gullhaug bo/behandlingssenter.  

 
Besøkskontroll:  

• Det innføres midlertidig besøksstans på Gullhaug inntil vi har 
oversikt over situasjonen.  

• Besøksstans videreføres på de tre andre institusjonene.  
 
Status skoler og barnehager  
Kommer tilbake til i neste møte.   
 
Rutine for flytting av smittede beboere til koronaenhet Dønski:  
God læring i flytting av smittede beboere til koronaenhet Dønski, men 
krevende å gjennomføre.  
 

Status ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt for Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge:  
93 
 

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: snitt siste uke 384  
 
Koronatelefon: stabilt  
 
Korona e-post: stabilt  
 
116117: stabilt  
 
Elektronisk timebestilling – status:  
Åpnet igjen for booking på mandag som planlagt.  
 
Utstrakt testing som virkemiddel  
Vurdere utstrakt testing ute i kommunen. OPA bes vurdere mulighetene.  
 
Svartider på analyser  
Det er pågående dialog knyttet til dette med VVHF og OUS.  

• Vi har mulighet for å merke sett med tester om prioritert. 

• Det har kommet på plass en kontaktperson ved lab OUS som 
avd.leder teststasjon kan gå i dialog med.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Kildal  

4. Smittesporing  Anders Kildal, Tonje 
Vågårøy 
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Smittesporing – status:  

Ingen saker meldt.  
 

  

5. Fagråd korona Tonje Vågårøy 

Forslag til prinsipper for opprettholdelse av tjenester  

− Ivareta liv og helse, opprettholde et nivå som gir faglige forsvarlige 
tjenester 

− Utføre lovpålagte tjenester 

− Støtte opp under å kunne opprettholde barnehagetilbud og 
skoletilbud 

− Skjerme tjenester til sårbare grupper og psykisk helse 

− Skjerme helsesykepleiere 

− Tiltak / tjenester som er overlappende kan ta over oppgaver for 
hverandre 

 
Beslutning: Pandemigruppen ber Fagråd korona vurdere prinsippene 

ovenfor, og bearbeide disse ift å opprettholde tjenester.  

 

Arbeidstakere som arbeider flere steder 

Til oppfølging: besluttes i møte 27. november.  

 

Kristin Nilsen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tonje Vågårøy  

6. Personell/fellestjenester Ole Ursin-Smith 

Beslutte bestilling til fellestjenester som omhandler beredskapspersonell 
Det er behov for å se på en styring av beredskapslister, og listene må være 
reelle. Først og fremst knyttet til de mest sårbare tjenestene som testing 
og smittesporing. 
   
Beslutning: OFT får i oppdrag å etablere beredskapslister ihht bestilling 
som er lagt frem. Det må alltid være dialog på mellom tjenestene og OFT 
angående ressurser og spesielt helseressurser, personell er en knapp 
ressurs. 
 
Til oppfølging: Vi kommer tilbake til beredskapslister knyttet til lederstøtte 
i institusjoner.  
 

Kristin Nilsen/ Grete 
Syrdal 
 
 
 
Ole Ursin-Smith  

7. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

Ingen saker meldt.  
 

 

8. Kommunikasjon Lisa Bang 

Ingen saker meldt.  
 

 

9. Eventuelt  

Beredskapshotell  
Har hatt noe erfaring med å bruke Thon Hotel og Høvik hotel. Trenger 
tilbakemelding på hvordan dette har fungert, og om dette er tilstrekkelig.  
Beslutning: Fagråd korona bes vurdere om kapasiteten ved eksisterende 
avtaler er tilstrekkelig.  
 

Brita Holmen  
 
 
Tonje Vågårøy  

 

 


