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Pandemigruppen, referat 28.12.2020 
 

Dato 28.12.2020 kl. 9.00-10.00  

Sted Teams-møte  

Til stede  Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Bjørg Dysthe, Morten Svarverud, Siri 
Bjørnbakken, Anders Kildal, Siri Bjørnbakken, Anne Marie Flovik, Geir 
Haugen   

Ikke til stede Brita Holmen, Frantz L. Nilsen, Lisa Bang, Ole Ursin-Smith, Andre Nordvik 

Referent Siri Bjørnbakken  

Neste møte 30.12.2020 kl. 9.00-10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Godkjenning av referat fra 21. desember - godkjent 
Godkjenning av referat fra 23. desember - godkjent 
Godkjenning av referat fra 26. desember - godkjent 
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 2  
Totalt antall smittede: 1446  
 
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 6 
 

Kommuneoverlegene  
 
 

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

• Hjemmebaserte tjenester: 0 (1) er innlagt på Koronaenhet - Dønski 
og registrert der 

• Omsorgsboliger for eldre: 0 (1) er innlagt på Koronaenhet - Dønski 
og registrert der    

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0  

• Sykehjem: 2 

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

• Hjemmebaserte tjenester: 5 

• Omsorgsboliger for eldre: 3 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1  

• Sykehjem: 4  

• Bjørnegård aktivitetshus Helse og sosial: 2 

• Legevakten: 1 
 

Morten 
Svarverud/Heidi 
Hesselberg 

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

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: to siste dager hhv 156 og 177, det aller meste på teststasjonen. 
 
Koronatelefon og e-post: anrop to siste dager ca 200 per dag.  
 
116117: stabilt 
 
Elektronisk timebestilling – status: ingen endring  
  

Hurtigtester  
Utsatt fra møte 18. Desember.  

Arbeidsprosesser knyttet til hurtigtester:  

bruk av hurtigtester, informasjonsflyt, ansvar, prosedyrer mm.  

• Se vedlagt internt notat – Arbeidsprosess med momenter som må 
avklares 

Beslutning i møte 11. Desember:    

• Pandemigruppen beslutter bruk av hurtigtester jfr det som er 
skissert i vedlagte prosedyrer. 

• Pandemigruppen ønsker å starte bruk av hurtigtester for å høste 
erfaring, men notat rundt arbeidsprosess med momenter til 
avklaring er ikke gjennomgått, og systemet er ikke klart.) 

• forslag til beslutning legges frem i møte når det er klart 
Status: 

Det datatekniske er oppe og går, og det planlegges å teste ut på 

teststasjonen Fornebu for å kvalitetssikre før vi starter bruk av hurtigtester 

ute i tjenestene.  

Til oppfølging: status meldes på møte 4. januar. 

 
 

 

4. Smittesporing  Anders Kildal  

Smittesporing – status:  

Har gått greit gjennom julen så langt.  
 

  
 
 

5. Fagråd korona Anne Marie Flovik 

 Ingen saker meldt.  
 

 

6. Personell/fellestjenester Ole Ursin-Smith 

Beredskapslister for lederstøtte i institusjoner – status  
 

Ole Ursin-Smith  

7. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

Ingen saker meldt.  
 

 

8. Kommunikasjon Lisa Bang 

Ingen saker meldt.  
 

 

9. Vaksinering Covid 19 Tonje Vågårøy 
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Vaksinering – status  

• Saltvannsløsning kom i morges.  

• Etterspør vaksineutstyr. Er i kontakt med OneMed, Venter 28 
paller utstyr.  

 

 

10. Eventuelt  

 
 

 

 

 


