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Referat Pandemigruppen 03.03.2021 
 

Dato 03.03.2021 kl. 9.00-10.00  

Sted Teams-møte  

Til stede  Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Brita Holmen, Morten Svarverud, Ole Ursin-
Smith, Anne Marie Flovik, Anders Kildal, Emilie H. Grud 

Ikke til stede Andre Nordvik, Siri Bjørnbakken, Lisa Bang, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe 

Referent Emilie Helgesen Grud 

Neste møte 05.03.2021 kl. 9.00-10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Referat fra 1. mars er godkjent. 
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 19 nye 2. mars 

Totalt antall smittede: 2177 
 
Kommuneoverlegen har vurdert at Bærum er på risikonivå 4, på bakgrunn 
av høyt spredningspotensiale og stor andel mutert virus. 
 

Kommuneoverlegene  
 
 

Smittesituasjon i tjenesten:  
Antall smittede brukere: 5 
De smittede fordeler seg slik:   

• Hjemmebaserte tjenester: 1 

• Private leverandører: 0 

• Omsorgsboliger for eldre: 3 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1 

• Sykehjem: 0 

• Boliger Helse og sosial: 1 
 
19 tjenestemottakere i karantene. 
 
Antall smittede ansatte: 17 
De smittede fordeler seg slik:    

• Hjemmebaserte tjenester: 0 

• Omsorgsboliger for eldre: 0 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 9 

• Sykehjem: 8 

• Boliger Helse og sosial: 0 
 
HESO: 
1 ansatt på Ila.  
Arbeidssentrene er berørt (ansatte er nærkontakter).  
 

Morten 
Svarverud/Heidi 
Hesselberg 
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Status ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt for Pleie og omsorg (69), Helse og sosial (21) og Helsetjenester barn 
og unge:  
 

OPA ved Anders 
Kildal  

Status ansatte i karantene for hele organisasjonen (fredager): 
 

Ole Ursin-Smith 

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

Testing:  
Mandag: 379 på Fornebu, 105 på Rykkinn, 78 på hjul 
Tirsdag: 513 på Fornebu, 108 på Rykkinn, 82 på hjul 
 
 

 

4. Vaksinering Covid 19 Tonje Vågårøy 

Status:  

• Vaksiner satt siste uke 

• Mottak av nye vaksiner uke 10: 1134 med Pfizer, 

1540 AstraZeneca 

 
Oppfølgingspunkter: 

• Det er registrert noe usikkerhet knyttet til gjennomførte vaksiner. 
Kvalitetssikring av lister over aldersgrupper 85 + (risikogruppe 1) 
og 75-84 år (risikogruppe 2) gjøres i løpet av dagen og meldes 
tilbake.  

 

• Pandemigruppen ber kommuneoverlegene ta stilling til følgende: 
Opptrekk av 7. dose Pfizer. Smittevernoverlegen i Oslo sier: Dersom 
man enkelt får ut en ekstra og full dose fra hetteglasset kan dosen 
benyttes. Dette er innarbeidet i rutinene.  
Pandemigruppen ønsker en vurdering og tilbakemelding på om 
dette skal innarbeides i Bærums rutiner når det er mulig. 
 

• Det er noe uklarhet i plan for vaksinering av resterende 
helsepersonell som har samtykket til vaksinering, samt unntak og 
planer for vaksinering som ikke er i henhold til prioriteringslisten. 
Dette må klargjøres og korrigeres.  

 

 

 

5. Smittesporing  Anders Kildal  

Smittesporing – status:  

Pandemigruppen har drøftet kapasitet hos smittesporingstjenesten. Det 
jobbes med rekruttering, opplæring og innrullering av 15 stk fra 
beredskapslisten. Ambisjon er at de 15 er varslet og kurset og starter med 
1-2 ukers praksis. Etterfølgende uke fortsetter vi med 15 nye.  
 
Oppfølgingspunkter: 

• Det er behov for å dokumentere hvilke tiltak som gjøres. Leveres i 
løpet av dagen. Det utarbeides også et notat til formannskapet om 
situasjonen.  
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• Pandemigruppen ber kommuneoverlegen følge opp nasjonalt 
smittesporingsteam. 

 

6. Fagråd korona Anne Marie Flovik 

Vurdering av gult eller rødt nivå skole diskuteres i Fagråd korona i dag.   
 

7. Personell/Fellestjenester Ole Ursin-Smith 

Karantenehotell – innbygger som blir satt i smittekarantene på hotell, skal 
de (arbeidsgiver) betale egenandel som personer i innreisekarantene? 
 
Konklusjon: Grenseoppgang diskuteres med kommuneadvokaten. 
Foreløpig følges dagens praksis. 
 

 

8. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

 
 

 

9. Kommunikasjon Lisa Bang 

  

10. Eventuelt  

  

 

 


