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Referat fra Pandemigruppen, 26.02.2021 
 

Dato 26.02.2021 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, Siri 
Bjørnbakken, Andre Nordvik, Anders Kildal 

Ikke til stede Siri Bjørnbakken, Merethe D Holst 

Referent Emilie Helgesen Grud 

Neste møte 01.03.2021 kl. 9.00-10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Referat fra 24. februar er godkjent. 
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 30 + 36 nye smittetilfeller de to siste døgn. 

Totalt antall smittede: 2066 

Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: Ingen nye 

tall.  

 

Stort utbrudd på Oslo International School. 10 nye i går. 10 nye i 

Nansenparken barnehage. Flere knyttet til Mølladammen skole og 

Løkeberg skole. 

 

Ca. halvparten av tilfellene er britisk variant.  

Vi har fått det første tilfellet med påvist sørafrikanske mutasjon. Ikke 

direkte knyttet til skolene. 

 

 

Kommuneoverlegene  
 
 

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

• Hjemmebaserte tjenester: 0 

• Private leverandører: 1 

• Omsorgsboliger for eldre: 0 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0 

• Sykehjem: 0 

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

• Hjemmebaserte tjenester: 0 

• Omsorgsboliger for eldre: 0 

Morten 
Svarverud/Heidi 
Hesselberg 
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• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 2  

• Sykehjem: 7 

• Boliger Helse og sosial: En smittet bruket KAD psykisk helse og rus . 
8 ansatte i karantene (testing gjennomført).  
 

Status ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt for Pleie og omsorg (46), Helse og sosial og Helsetjenester barn og 
unge:  
 

OPA ved Anders 
Kildal  

Status ansatte i karantene for hele organisasjonen (fredager): 56 
 

Ole Ursin-Smith 

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

Testing:  
Torsdag: 361 på Fornebu, 170 på hjul, 76 på Rykkinn 
Testkapasitet på Fornebu er god. Flere ansatte er på vei.  
 
Det er en utfordring at teststasjonen ikke får beskjed tidsnok når det 
settes i gang forsterket TISK-tiltak. Kommuneoverlegene varsler 
smittesporing. 
 
Det tilstrebes skjermet drop in tid til testing på FBU ved større utbrudd ved 
arbeidsplasser, skoler, barnehager etc, feks ved at åpningstiden utvides og 
dedikeres til dette. Rutiner for kommunikasjon mellom smittesporing og 
teststasjonen gjennomgås. 
 
Koronatelefon og e-post:  
 
116117:  
 
Elektronisk timebestilling – status:  
  

Teststasjon Rykkinn: 
 
Testing på sykehjem/Institusjon: 
Det er innført ordinært testregime på berørt avdeling på Carpe diem 
(testing hver 3. dag). Rutinene kvalitetssikres.  
Det er besøksforbud, samt stans i inn- og utsjekk for berørt avdeling. Ved 
øvrige avdelinger er besøk og inn- og utsjekk tillatt.  
 
Stabæktunet har fortsatt besøksforbud. Det er heller ikke anbefalt med 
besøk utendørs.  
 
Ressurstilgang knyttet til økt aktivitet og forsterket TISK  
Dårlig erfaring med leveranser fra nasjonalt helseregister (innsatsteam). 
Har annonser ute løpende -  2 kandidater på vei inn og har flere som 
kommer til uken.  

 

4. Vaksinering Covid 19 Tonje Vågårøy 

Status:  

• Vaksiner satt siste uke  

• Mottak av nye vaksineruke 9 Totalt 3832 
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• 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 

AstraZeneca.  

Diverse knyttet til vaksinering: 

• Vaksinering av ansatte. Mange ansatte får bivirkninger og blir 
borte fra jobb i 1-2 dager etterpå. Innspill: Vurdere å kartlegge 
bivirkninger. Håndtering, samt kommunikasjon knyttet til dette 
følges opp.  

• Forrige møte besluttet pandemigruppen på råd fra 
kommuneoverlege at det kun trekkes opp 6 doser ved vaksinering 
(Pfizer), men at det trekkes opp ekstra dose fra AZ og Moderna. I 
etterkant har nasjonale myndigheter uttalt at det er ok å bruke 7 
doser “off label” men med godkjenning fra ansvarlig lege. Det 
innhentes også informasjon fra K10 på deres praksis. 

 

5. Smittesporing  Anders Kildal  

Smittesporing – status:  

OFT er gitt i oppdrag å vurdere kostnad og ressursinnsats ved bytte av 
smittesporingssystem, foreløpig status fremlagt i møte. Endelig anbefaling 
og kostnadsoverslag kommer mandag. 
 
Kapasitet smittesporing: 
Presset grunnet den raske økningen med nye smittede. Ressursbehov inn 
mot helgen avklares i løpet av dagen. Vurderer raske tiltak som inkluderer 
omdisponering. 
 
 

  
Ole 

6. Fagråd korona Anne Marie Flovik 

Karantene for fullvaksinert personell. Jmfr nye retningslinjer 
Pandemigruppen besluttet at det er seksjonsleder i samarbeid med 
kommunalsjef som beslutter om det skal gis unntak fra karanteneplikten 
for arbeidstakere som er fullvaksinerte.  
 
Karantenefritak gjennomføres bare unntaksvis.  
Før det gis unntak fra karantene skal følgende vurderes:  

• Mulighet for å allokere personell fra andre deler av virksomheten.  
• Mulighet for nedjustering av aktivitet.  

 

 
 

7. Personell/fellestjenester Ole Ursin-Smith 

 
 

 

8. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

 
 

 

9. Kommunikasjon Lisa Bang 
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10. Eventuelt  

 
 

 

 

 


