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Pandemigruppen, referat 30.11.2020 
 

Dato 30.11.2020 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, Tonje 
Vågårøy, Anders Kildal, Siri Bjørnbakken, Anne Marie Flovik, Andre Nordvik  

Ikke til stede  

Referent Siri Bjørnbakken 

Neste møte 02.12.2020 kl. 9.00-10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Godkjenning av referat fra 27. november – godkjent. 
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 6 
Totalt antall smittede: 1134  
 
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 5 
 

Kommuneoverlegene  
 
 

Smittesituasjon i tjenesten:  
Antall smittede brukere: 25 
De smittede fordeler seg slik:     

• Hjemmebaserte tjenester: 2  

• Omsorgsboliger for eldre: 0   

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0  

• Sykehjem: 23  

• Boliger Helse og sosial: 0 
 
Antall smittede ansatte: 27 
De smittede fordeler seg slik:    

• Hjemmebaserte tjenester: 1  

• Omsorgsboliger for eldre: 0 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 2  

• Sykehjem: 23  

• Bærum kommunale dagsenter og REGA: 1 

• Boliger Helse og sosial: 0 
 

Morten 
Svarverud/Heidi 
Hesselberg 

Status ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge: 90 
 

OPA ved Anders 
Kildal  

Status ansatte i karantene for hele organisasjonen (fredager):  
 

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

Testing: Snitt siste 7 dager 413, god kapasitet.  
 
Koronatelefon: nedgang siste dagene, god kapasitet.  
 
Korona e-post: nedgang siste dagene, god kapasitet.  
 
116117: stabilt  
 
Elektronisk timebestilling – status: ingen endring.  
 

 

4. Smittesporing  Anders Kildal, Tonje 
Vågårøy 

Smittesporing – status:  

Vurdere overføring til nasjonalt smittesporingssystem (jfr Asker).  

• Det er møter med bla Oslo kommune hver 3. uke for å følge den 
tekniske utviklingen. Monitorerer utviklingen hele tiden.  

• Det er ingen løsning for å kommunisere mellom kommunene i det 
nasjonale systemet.  

• Kostnadene i det nasjonale systemet er kr 1,20 per innbygger, noe 
som gjøre det mer kostbart enn vårt eget system.  

• Det pågår arbeid med en statistikkmodul i vårt system som skal 
være klar denne uken.  

Til oppfølging: Det bes om en gjennomgang av statistikkmodulen i møtet 
fredag 4. desember.  
 

  
Kristin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tonje Vågårøy 

5. Fagråd korona Tonje Vågårøy 

Oppfølgingssaker: 

• Pandemigruppen ber om faglig råd om innføring av testing hver 7 
dag av medarbeidere som jobber ved flere helseinstitusjoner, 
basert på smittevern, jus og økonomi.  

Til oppfølging: drøftes i Fagråd korona i dag, kommer tilbake til 

Pandemigruppen i møte 2. desember.  

 

• Fellestjenester bes utforme et grunnlag for en ros-analyse av 
temaet til mandagens møte.  

Til oppfølging: arbeidet er igangsatt.   
 

• PLO iverksetter krav om fullt smittevernutstyr for medarbeidere 
ved sykehjem som har smitte, også når de jobber ved andre 
institusjoner. 

Til oppfølging: Fagråd korona bes vurdere om dette skal gjelde flere 

tjenester.   

 

Oppfølging av tiltak iverksatt ved institusjoner   

• På langtidsavdelingen ved Solvik oppheves midlertidig 
besøksforbud og bruk av fullt smittevernutstyr for ansatte, under 
forutsetning av resultatet på tester som er gjennomført ved siste 
screening.   

 
 
 
 
Fagråd korona 
 
 
 
 
Ole Ursin-Smith  
 
 
 
 
Fagråd korona 
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• Vi opprettholder tiltakene ved Solvik korttidsavdelinger og Henie 
Onstad.  

 

6. Personell/fellestjenester Ole Ursin-Smith 

Beredskapslister for lederstøtte i institusjoner – status:  

• Det er levert lederstøtte til Solvik og Stabekk, som igjen får støtte 
fra andre i org ved behov.  

• Det jobbes for å finne en løsning for lederstøtte mange steder. 
Gode team som kan svare på det meste, i tillegg til dedikerte 
enkeltpersoner. Spennet i oppgaver er enormt.   

Beslutning i prioritert rekkefølge:  
1. Solvik og Stabekk skal ha to stk lederstøtte hver så raskt som 

mulig.  
2. Beredskapsliste for lederstøtte må på plass.  
3. Det må på plass en lederstøtte til hver av institusjonene i Pleie og 

omsorg.  
4. Det bør lages en stillingsbeskrivelse/oppgavebeskrivelse for 

funksjonen lederstøtte, kvalifikasjonskrav og hva en slik rolle skal 
inneholde.  

Til oppfølging: fast statusrapportering på pandemigruppemøtene. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ole Ursin-Smith  
 
 
 
 
 
Morten Svarverud  
 
Ole Ursin-Smith  

7. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

Ingen saker meldt. 
 

 

8. Kommunikasjon Lisa Bang 

Ingen saker meldt.  
 

 

9. Eventuelt  

Ingen saker meldt.  
 

 

 

 


