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Pandemigruppen, referat 27.01.2021 
 

Dato 27.01.2021 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, Siri 
Bjørnbakken, Anne Marie Flovik, Andre Nordvik, Merethe Dypfest Holst  

Ikke til stede Anders Kildal,  

Referent Siri Bjørnbakken  

Neste møte 29.01.2021 kl. 9.00-10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Godkjenning av referat fra 26. januar – godkjent.  
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 2 
Totalt antall smittede: 1743  
 
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 0  
 

Kommuneoverlegene  
 
 

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

• Hjemmebaserte tjenester: 1 

• Omsorgsboliger for eldre: 0 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1 

• Sykehjem: 22 

• Boliger Helse og sosial: 0  

• Oppfølgingstjenesten psykisk helse: 1  
 
Antall smittede ansatte: 23  
De smittede fordeler seg slik:    

• Hjemmebaserte tjenester: 2 

• Omsorgsboliger for eldre: 0 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1 

• Sykehjem: 16 

• Boliger Helse og sosial: 0  

• Flyktningkontoret: 1  

• Koronatelefonen: 3  
 

Morten 
Svarverud/Heidi 
Hesselberg 

Status ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt for Pleie og omsorg (71), Helse og sosial (17) og Helsetjenester barn 
og unge: 88  
 

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: Tirsdag testet totalt 336 personer, økning på teststasjonen på 
Fornebu. 
 
Koronatelefon og e-post: stabilt. 
 
116117: stabilt.  
 
Elektronisk timebestilling – status: Ingen endring.  
  

Teststasjon Rykkinn: tirsdag 26 tester. 
Til oppfølging: Pandemigruppen ber om at det vurderes om ansatte i Pleie 
og omsorg kan testes på teststasjonen på Rykkinn. Må sees opp mot 
målgruppene for teststasjonen, kapasitet og vurderinger så langt som 
legges frem fredag.  
 
Testing på sykehjem/Institusjon: 
Status: Arbeidet med iverksettelse av testing hver 7 dag pågår 
 

 

4. Vaksinering Covid 19 Tonje Vågårøy 

Status:  

• Mottak av nye vaksiner: uke 4 - 990 doser, uke 5 - 996 doser  

• Bemanning: Bemanningsbyråer – 96 aktuelle kandidater inn. 
Veldig mange som tar kontakt for å bidra, både tidligere ansatte og 
ansatte i reduserte stilinger. Viktig å balansere opp mot behovet i 
andre deler av tjenestene.  

• Kommunikasjon: innbyggerinformasjon er på vei ut, SMS-varsel ut 
til alle over 85 gikk ut i går, helside i Budstikka førstkommende 
lørdag.   

 
Fastlegene:  

• Får første utsendelse for vaksinering neste uke.  

• Sikker overføring av data: går til anskaffelse av krypterte 
minnepinner som fysisk kjøres ut og hentes hos fastlegene. Årsak 
manglende digitale løsninger for sikker overføring av data.  

 

 

5. Smittesporing  Anders Kildal  

Smittesporing – status:  

Ingen saker meldt.  
 

  
 
 

6. Fagråd korona Anne Marie Flovik 

Behov for transport av person med positiv test Covid-19 

Beslutning: Fagråd korona utarbeider rutine for dette i samarbeid med 

OFT og Transportkontoret. Forslag til rutine legges frem for 

Pandemigruppen når den er klar.   

 
Spørsmål fra kriseledelse - Hyppigere testing på Stabekk med 
hurtigtester?  
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Vurderes av Fagråd korona. Anbefaling meldes til møte 27. januar.   
Adressert i møte med Stabæktunet og FHI 26. Januar 
 
Bør vurdere avtale med Vestre Viken for oppfølging av utbrudd da svartid 
gjerne har vært 3 dager. Uansett bør antagelig hurtigtest brukes på 
beboere i større grad dersom ikke svar foreligger ila en dag.  
Beslutning: Det gjennomføres hurtigtester sammen med PCR-tester på 
Stabæktunet i morgen. Bjørg Dysthe informerer smittesporere.  
 
Innspill /spørsmål fra HTV: kan det vurderes å tilby screening av ansatte 
med hurtigtester der hvor brukere har symptomer, men nekter å la seg 
teste, for eksempel i en bolig?  
Beslutning: Fagråd korona får i oppdrag å vurdere dette, sees samtidig i 
sammenheng med vurdering av hurtigtester som skal presenteres fredag 
29. januar. 
 

7. Personell/fellestjenester Ole Ursin-Smith 

Ingen saker meldt.  
 

 

8. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

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. 

Status ble gjennomgått.  
 

 

9. Kommunikasjon Lisa Bang 

Ingen saker meldt.  
 

 

10. Eventuelt  

Avklaring om Voksenopplæringssenteret fra kommuneoverlegene  
Følges opp av Frantz Leonard Nilsen  

Grete Syrdal  

 


