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Pandemigruppen, referat 28.09.2020 
 

Dato 28.09.2020 kl. 9.00-10.00  

Sted Teams-møte  

Til stede  Grete Syrdal, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe, Brita Holmen, Morten 
Svarverud, Siri Bjørnbakken, Lisa Bang, Ole Ursin-Smith, Anders Kildal, 
Andre Nordvik (DigIT)    

Ikke til stede Kristin Nilsen, Tonje Vågårøy,  

Referent Siri Bjørnbakken  

Neste møte 01.10.2020 kl. 9.00-10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Godkjenning av referat fra 24. september – godkjent.  
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 3  
Totalt antall smittede: 510  

Kommuneoverlegene  
 
 

Smittesituasjon i tjenesten:  
Antall smittede ansatte: 5, fortsatt i isolasjon.  
 

Morten 
Svarverud/Heidi 
Hesselberg 

Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt for Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge: 
21 
 

OPA ved Anders 
Kildal  

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

Testing: god kapasitet, lavere antall tester i helgen som vanlig.  
 
Koronatelefon: god kapasitet, lav ventetid, færre anrop i helgen som 
vanlig. 
 
Korona e-post: veldig lite e-poster pga liten ventetid telefon.  
 
116117: stabilt 
 
Elektronisk timebestilling – status:  
Øker antall tilgjengelige tester til 30 per slot (8.30 og 14.30).  
 

 

4. Smittesporing  Anders Kildal, Tonje 
Vågårøy 

Ressurssituasjon smittesporing – status:  

Har vært noe utfordringer knyttet til informasjon som ble sendt ut fredag 

til berørte personer, om beredskap for omdisponering ved krise. Det 

jobbes med å løse dette.  

Anders Kildal 
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Det er lagt opp til 3-4 informasjonsmøter denne uken for de som står på 

beredskapslisten.  

 

Til orientering: Brev fra FMOV/HDIR om ekstraordinære tiltak Oslo og evt 
omegn. Møte i dag knyttet til dette, hvordan det kan påvirke 
omkringliggende kommuner.  
 

 
 
  
Brita Holmen 

5. Fagråd korona Tonje Vågårøy 

Frantz: arr/møter som kommunen holder for andre. Hva har vi lagt av 

føringer knyttet til dette?  

Ole: Instruks og rutine er oversendt Frantz med oppdatert oversikt over 

tjenester som er gjenåpnet.  

Kriseledelsen vedtok 24. Sept knyttet til innbyggermøter 

medvirkning/involvering: maks 20 personer totalt.  

 

Til oppfølging: avklaring og oppdatering av rutiner.  

Beslutning: Føringer fra kriseledelsen oversendes Fagråd korona, som 

nedfeller rutinene og sørger for at disse legges inn i Koronahåndboken.    

 

Student PHD som ønsker å jobbe med holdningsskapende arbeid i form av 

fysiske møter med ansatte på institusjoner. Fraråder dette. 

Beslutning: Pandemigruppen støtter fagrådet sin avgjørelse.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lisa Bang, Frantz L. 
Nilsen, Tonje 
Vågårøy 

6. Personell/fellestjenester Ole Ursin-Smith 

Ingen saker meldt.  
 

 

7. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

Status lager smittevernutstyr ved OFT gruppen 

Til oppfølging: det jobbes videre med beslutningsgrunnlag for langsiktig 

løsning frem til 31.12.2021.  

Beslutning utsettes til vi er sikre på at foreslått løsning er det beste, ref. 

Nye rammer fra HDIR.  

 
Nye rammer: tilbake til ordinære ansvarsforhold fra nyttår ift innkjøp - 
brev fra HDIR.  
 

Ole Ursin-Smith 

 

8. Kommunikasjon Lisa Bang 

Ingen saker meldt.  
 

 

9. Eventuelt  

Morten:  

• Budstikka vedr. Vallerhjemmet: misvisende at avdeling er glemt. 
Det medfører ikke riktighet.   

• VG er i kontakt knyttet til besøksstans. Sjekker ut og følger opp 
journalist.  

• Budstikka har bedt om alle alvorlige avvik ett år tilbake for 
sykehjem/hjemmetjeneste.  

 

 

 



 

3 
 

 


