
Pandemigruppen, referat 03.04.2021 
 

Dato 3.4.2021 kl. 9.30-10.30 

Sted Teams-møte  

Til stede  Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe, Brita Holmen, 

Lisa Bang, Anne Marie Flovik, Tonje Vågårøy, Merete Dypfest Holst, Geir B. 

Aga, Emilie Helgesen Grud, Morten Svarverud, Nina Røer 

Ikke til stede Siri Bjørnbakken, Anders Kildal, Ole Ursin-Smith 

Referent Lisa Bang 

Neste møte 03.04.2021 kl. 9.00-10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Referatet fra 31. mars ble godkjent. 

 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte  

Nye smittede: I går meldte vi 51 og i dag 36 

Totalt antall smittede: 3248 

 

Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 16  

 

Stort utbrudd på Østerås barnehage.  

Det er også en del smitte i Lommedalen. 

 

Kommuneoverlegene  

 

 

Smittesituasjon i tjenesten:  

Antall smittede brukere:  

De smittede fordeler seg slik:   

• Hjemmebaserte tjenester: 1 

• Private leverandører: 0 

• Omsorgsboliger for eldre: 0 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1 

• Sykehjem: 2 

• Boliger Helse og sosial:  

• Voksenopplæringssenteret:  

• Seniorsenter: 1 – ingen nærkontakter  

 

 

Antall smittede ansatte: 18 

De smittede fordeler seg slik:  18 

• Hjemmebaserte tjenester: 3 

• Omsorgsboliger for eldre: 1 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 7 

• Sykehjem: 7 

Morten 

Svarverud/Heidi 

Hesselberg 



• Vaksinasjonssenteret: 1 – ingen nærkontakter  

 

Status ansatte i karantene/isolasjon 

Totalt for Pleie og omsorg (47-per 31.03.21), Helse og sosial () og 

Helsetjenester barn og unge (): rapporteres ikke i dag 

 

OPA ved Anders 

Kildal  

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

Kildal 

Testing:  

Mellom 300 og 400 de siste dagene. Høy andel som tester positivt. 

Oversikt over testing i påsken legges frem til Kriseledelsen tirsdag. 

 

Elektronisk timebestilling – status:  

I ordinær drift. 

 

Diverse knyttet til testing: 

• Oppfølgingspunkt: medisinfaglig vurdering av privat leverandør 

spytt-tester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vaksinering Covid 19 Tonje Vågårøy 

Status:  

• 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. 

• Oppfølging: Fordeling av vaksiner uke 14. 

• Det tas sikte på å gjenoppta medarbeidervaksinering fra uke 15, 

slik at normen på 20 pst opprettholdes (ekskl AstraZeneca).  

Diverse knyttet til vaksinering:  

• Moderna leveres hver 14. dag for 2 uker av gangen – i 

utgangspunktet settes dose 1-vaksinene løpende etter hvert som 

kommunen mottar leveransene.  

• I forbindelse med utsettelse av vaksinering lyktes 

vaksinasjonssenteret å nå alle for ombooking.  Tre hadde ikke fått 

med seg budskapet og benyttet telefonnummeret. 

 

5. Smittesporing  Anders Kildal  

Status ferdigstille og pågående index: Alle indexer ferdig smittesporet. 

 

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.  

 

  

 

 

 

Ole 



Status forbedring arbeidsprosesser: 

7. april innføres nye smittesporingsløsning (FIKS). 

 

6. Fagråd korona Anne Marie Flovik 

Munnbind i barnehager og på skoler: 

Konklusjoner:  

• Bærum kommune tilrettelegger for bruk av munnbind for ansatte i 

barnehagene og på skoletrinn 1-7, og for ansatte og elever på 

ungdomsskolen.   

• Dette benyttes i situasjoner der elever og personale kommer i 

trengselssituasjoner – ikke i undervisningssituasjoner. 

• Bruk av munnbind skal være frivillig for ansatte og elever.  

• Det planlegges og utarbeides rutiner for opplæring og 

avfallshåndtering. Ordningen iverksettes innen 12. april. 

 

Barnehager – tiltaksnivå 
Tiltak: Økt differensiering av gult og rødt nivå for barnehager. 
 
Ny vurdering hjemmeundervisning skole  

Kommuneoverlegens anbefaler å videreføre dagens regime. Ny vurdering 

på mandagens møte. 

 

Koronahåndboka 

• Koronahåndboka over i nytt kvalitets- og styringssystem? – 

behandles etter påske 

 

Rekruttering av ny hygienesykepleier 

Orientering om status etter påske.  

 

 

 

  

7. Fellestjenester Ole Ursin-Smith 

 

 

 

 

8. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

Det bestilles munnbind type 1 til skoler og barnehager. 

 

 

9. Kommunikasjon Lisa Bang 

Alle pressehenvendelser gjennom påsken skal koordineres via 

kommunikasjonssjef. 

 

• Munnbind – skoler og barnehager 
Anbefaling sendes fra Fagråd korona til skolesjef og barnehagesjef.  

 

10. Eventuelt  

  

 



 

 


