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Referat Pandemigruppen 29.03.2021 
 

Dato 29.03.2021 kl. 9.00-10.00  

Sted Teams-møte  

Til stede  Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe, Brita Holmen, 
Lisa Bang, Ole Ursin-Smith, Anne Marie Flovik, Tonje Vågårøy, Merete 
Dypfest Holst, Geir B. Aga, Emilie Helgesen Grud, Heidi Hesselberg 

Ikke til stede Siri Bjørnbakken, Anders Kildal, Morten Svarverud 

Referent Emilie Helgesen Grud 

Neste møte 31.03.2021 kl. 9.00-10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Referat fra 26. mars er godkjent. 
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 31 nye fredag, 23 nye lørdag og 29 søndag. 

Totalt antall smittede: 3087 
  
Fortsatt smitte i skole og barnehager. Nytt utbrudd i småskole på Rykkinn 
og barnehage i Lommedalen. Ellers en del enkelttilfeller.  
 
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: Totalt 18. 
17 på Bærum sykehus + 1 på Kongsberg. 
 

Kommuneoverlegene  
 
 

Smittesituasjon i tjenesten:  
Antall smittede brukere: 12 
De smittede fordeler seg slik:   

• Hjemmebaserte tjenester: 1 

• Private leverandører: 1 

• Omsorgsboliger for eldre: 1 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 2 

• Sykehjem: 1 

• Boliger Helse og sosial: 2 

• Voksenopplæringssenteret: 3 

• Seniorsenter: 1 
 

 
Antall smittede ansatte: 23 
De smittede fordeler seg slik:    

• Hjemmebaserte tjenester: 4 

• Omsorgsboliger for eldre: 2 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 6 

• Sykehjem: 8 

• Boliger Helse og sosial: 1 

Morten 
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• Oppfølgingstjenesten: 1 

• Vaksinasjonssenteret: 1 
 

Status ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt for Pleie og omsorg (79), Helse og sosial (23) og Helsetjenester barn 
og unge ():  
 

OPA ved Anders 
Kildal  

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

Testing:  
Fredag: 643 på Fornebu, 105 på hjul (Totalt 749) 
Lørdag: 425 på Fornebu, 164 på hjul (Totalt 589)  
Søndag: 336 på Fornebu, 15 på hjul (Totalt 351) 
 
Elektronisk timebestilling – status:  
Tilbake i ordinær drift. 
 

Diverse knyttet til testing: 

• Pandemigruppen har diskutert en henvendelse fra Medisec AS, et 

norsk selskap som leverer antigen spytt-tester for påvisning av 

SARS-CoV-2. Produktet avklares medisinfaglig først – kommer 

tilbake til en vurdering når svar foreligger.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Vaksinering Covid 19 Tonje Vågårøy 

Status:  

• Vaksiner satt siste uke rapporteres mandag –  
Oversikt over vaksinassjonsstatus i risikogruppene er presentert i 
møtet. Inntil videre leveres oversiktene ukentlig på mandager. 
Jobber med å få på plass daglig rapportering- søknad stil FHI er 
sendt for å kunne gjøre datauttrekk 

• uke 13- 1770 doser Pfizer og 2400 Moderna fordelt på uke 13 og 

14 

• Uke 14: Totalt 4609 vaksineres uke 14. Ytterligere Moderna doser 

uke 14 er ikke varslet fra FHI enda. 

• Prioritering av vaksiner kommende uke: fredager 

Diverse knyttet til vaksinering:  

• Forrige mandag besluttet pandemigruppen å vaksinere gjennom 
doble skift mandag-onsdag inneværende uke og gi ansatte ved 
vaksinasjonssenteret fri på helligdagene. 

• Alle som var satt opp til vaksinering av dose 2 skjærtorsdag er 
varslet. Timene på langfredag ferdigstilles i dag. Status for hvor 
mange som har fått informasjon og hvor mange man ikke har fått 
tak i, rapporteres på slutten av dagen i dag.  

 

 

5. Smittesporing  Anders Kildal  

Status ferdigstilte og pågående index: 

Rapportering fra i går kveld tilsier at smittesporingen er ajour. Hvis det 

fortsetter slik det ser ut nå, ser det ut til at Påsken kan bli overkommelig.  
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Status bemanning: 

Vi har 22 personer som starter opp på smittesporing i dag. 11 til som 

starter opp 6. april. 

 

Bemanning gjennom påsken ligger rundt 30-35 personer per skift.  

 

Status forbedring arbeidsprosesser: 

7. april innføres nye smittesporingsløsning (FIKS). 

 

 
Ole 

6. Fagråd korona Anne Marie Flovik 

Videre tiltak på skoler: 

• Slik situasjonen er nå ser det ut som smitteutviklingen for barn og 
unge har bedret seg vesentlig. Ny vurdering onsdag morgen mtp. 
opphevelse av vedtak om hjemmeundervisning. 

• Kommuneoverlegen lager saksgrunnlag med anbefaling til onsdag. 
 

Barnehager, oppfølging med informasjonsskriv til ansatte: 

• Informasjonsskriv inkl. smittevernfaglig vurdering er klart i 
morgen og sendes ut.  

 
 

7. Fellestjenester Ole Ursin-Smith 

 

 
 

 

8. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

 
 

 

9. Kommunikasjon Lisa Bang 

Alle pressehenvendelser gjennom påsken skal koordineres via 
kommunikasjonssjef. 

 

10. Eventuelt  

  

 

 


