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Pandemigruppen, referat 29.01.2021 
 

Dato 29.01.2021 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, Anders 
Kildal, Siri Bjørnbakken, Anne Marie Flovik, Andre Nordvik  

Ikke til stede   

Referent Siri Bjørnbakken  

Neste møte 01.02.2021 kl. 9.00-10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Godkjenning av referat fra 27. januar -  
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 7  
Totalt antall smittede: 1764 
 
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 2  
 

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: 27  
De smittede fordeler seg slik:    

• Hjemmebaserte tjenester: 3  

• Omsorgsboliger for eldre: 1  

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1  

• Sykehjem: 18  

• Boliger Helse og sosial: 0  

• Flyktningkontoret: 1   

• Koronatelefonen: 3 
 

Morten 
Svarverud/Heidi 
Hesselberg 

Status ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt for Pleie og omsorg (68), Helse og sosial (17) og Helsetjenester barn 
og unge:  
 

OPA ved Anders 
Kildal  
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Status ansatte i karantene for hele organisasjonen (fredager): 86 
 

Ole Ursin-Smith 

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

Testing: onsdag var det god pågang på teststasjonen på Fornebu, nedgang 
igjen på torsdag. Totalt antall personer testet:  

• onsdag 288 (Fornebu 257).  

• torsdag 385 (Fornebu 134). 
 
Koronatelefon og e-post: stabilt, følger mønsteret med størst pågang 
mandager og lavere inn mot helgen.  
 
116117: stabilt.  
 
Elektronisk timebestilling – status: ingen endring.  
  

Teststasjon Rykkinn: 
Se statistikk: 20210129 Statistikk Rykkinn teststasjon uke 3 og 4  
Oppsummering/erfaring etter to ukers drift:  

• De fleste kommer fra Rykkinn, men også noen fra omkringliggende 
områder (noen få fra andre steder i Bærum).   

• En liten økning fra forrige uke, vil nok fortsette etter hvert som 
tilbudet blir mer kjent.   

• God erfaring med bruk av vektere 

• Kommunikasjon: tydelig på åpningstider, at det må påventes 
ventetid, det er utendørs – kle deg godt.  
Har du symptomer, og har mulighet til å dra til Fornebu, så gjør 
det. 

 
Testing på sykehjem/Institusjon: 
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.  

Til oppfølging: Eventuell testing på Rykkinn sees i sammenheng med 

oppdraget knyttet til testing hver 7. dag.   

 

Status testing hver 7 dag.  

Vurdere eget testteam for PLO.  

Til oppfølging: Pandemigruppen ønsker at de det arbeides for å finne den 

beste løsningen for testing. Kommer tilbake til dette mandag eller onsdag 

neste uke. 

 

Hurtigtester:   
Pandemigruppen fikk en oppsummering av erfaringene ved bruk av 
hurtigtester.  
Beslutning: Pandemigruppen ønsker at det suppleres med hurtigtester på 
både beboere og ansatte ved utbrudd i sykehjem og omsorgsboliger, men 
at det vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dette må innarbeides i rutinen i 
Koronahåndboken av Fagråd korona.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Kildal og 
Morten Svarverud  
 
 
 
 
Anders Kildal og 
Morten Svarverud  
 
 
 
 
 
Anne Marie Flovik  
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4. Vaksinering Covid 19 Tonje Vågårøy 

Status:  

• Vaksiner satt siste uke:  

• Mottak av nye vaksiner: antall doser for uke 5 dobles (mld fra FHI 
i går kveld), mottar 1980 doser. 

 
Kriterier for vaksinering av helsepersonell og gjennomføring av vaksiner 
for ansatte: 

• Tonje Vågårøy følger opp dette mot Bedriftshelsetjenesten.  

• Alle omprioriteringer forankres i Pandemigruppen, og 
kommunedirektøren tar beslutning i møte.   

 
Dokumentasjon på gjennomført vaksine  

• Det finnes vaksineattest på helsenorge som kan hentes ut.  
 
Fremdrift i innkalling til vaksine 

• Avhenger av beslutning knyttet til digital løsning.  
 

 

5. Smittesporing  Anders Kildal  

Smittesporing – status:  

Ingen saker meldt.  
 

  
 
 

6. Fagråd korona Anne Marie Flovik 

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?  

Fagrådet anbefaler at ansatte testes med en hurtigtest og videre med en 

PCR-test etter syv dager. Anbefales at dette gjøres når en bruker i en bolig 

har testet positivt eller blitt vurdert som smittet, når det ikke lar seg gjøre 

å teste. 

Oppfølging: saken settes opp 1. februar.  

 

 

7. Personell/fellestjenester Ole Ursin-Smith 

Status:  

• Intervjuer til vaksineringstelefon gjennomføres i dag 

• Turnusplanlegger innleid 

• Stabekktunet: 19 innleid - 9 sykepleiere og 10 helsefagarbeidere. I 
tillegg 17 personer omdisponert internt PLO. 

 

 

8. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

Ingen saker meldt.  
 

 

9. Kommunikasjon Lisa Bang 

Ingen saker meldt.  
 

 

10. Eventuelt  
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