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Pandemigruppen, referat 31.05.2021 
 

Dato 31.05.2021 kl. 9.00 – 9.30  

Sted Teams-møte  

Til stede  Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe, Brita Holmen, 
Lisa Bang, Anne Marie Flovik, Tonje Vågårøy, Siri Bjørnbakken, Cecilie P. 
Øyen, Merethe Dypfest Holst, Nina Røer  

Ikke til stede Anders Kildal, Ole Ursin-Smith,  

Referent Siri Bjørnbakken 

Neste møte 02.06.2021 kl. 9.00 – 10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Godkjenning av referat fra 26. mai – godkjent.   
Godkjenning av referat fra 28. mai – godkjent.  
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 3  

Totalt antall smittede: 4061  
 
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 7  
 

Kommuneoverlegen
e  
 
 

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

• Hjemmebaserte tjenester: 0 

• Private leverandører: 0 

• Omsorgsboliger for eldre: 0 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1 

• Sykehjem: 0 

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

• Hjemmebaserte tjenester: 0 

• Omsorgsboliger for eldre: 2 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1 

• Sykehjem: 4 

• Helse og sosial: 0 
 

Cecilie P. Øyen/Heidi 
Hesselberg 

Status ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt for Pleie og omsorg (14), Helse og sosial (0) og Helsetjenester barn 
og unge (0).  
 

OPA ved Anders 
Kildal  

3. Karantenehotell for innreise  Brita Holmen 
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Status:  
Henvendelse fra Statsforvalter 30. mai kl. 10.00 om å etablere akutt 
innreisekarantenehotell. 

• Beredskapsansvarlig kontaktet våre beredskapshotell ift kapasitet: 
Quality Hotel Expo på Fornebu 60 rom og Thon Hotel Oslofjord i 
Sandvika 40 rom.  

• Quality Hotel Expo mobiliserte akutt, Thon Hotel Oslofjord 
etablerer fra 31. mai.  

• Operativ pandemiarbeidsgruppe ledet av Anders Kildal etablerte 
mottak på Expo, hvor det ble tatt imot to busser. Veldig godt 
samarbeid med hotellet og vektertjeneste.  

• Kommunen vil bli pålagt å etablere en fast ordning. Det jobbes 
videre med å etablere rutiner og avklaring av ansvar ift langvarig 
løsning.  

 

 

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

Testing:  
28. mai: totalt 819 (Fornebu 655, på hjul 164)  
29. mai: totalt 493 (Fornebu 461, på hjul 32)  
30. mai: totalt 378 (Fornebu 363, på hjul 15) 
*Rykkinn stengt fre-søn.  
 
Testing av russ 28. - 30. mai:  

• Fornebu: 253  

• Egentesting (ukedager): 115  
 
Elektronisk timebestilling – status: ingen endring.  
 

Diverse knyttet til testing: 

• Teststasjon og koronatelefon, forlengelse av kontrakter: se 

vedlagte notat.  

Til oppfølging: forlengelse av kontrakter utenom autorisert 

helsepersonell. Utsettes til møte 2. juni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Vaksinering Covid 19 Tonje Vågårøy 

Status:  

• Uke 21: se mandagsrapport uke 21.  
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UKE    Antall 
doser 
Pfizer    
   
Dose 1   
   

Antall 
doser 
Pfizer    
   
Dose 2   

Antall doser 
Pfizer    
   
Erstatning AZ   

Antall 
doser Moderna   
   
Dose 1   

Antall 
doser Moderna   
   
Dose 2   

Totalt antall 
doser   

21  
   

0    2232   816   0    3500    
6548   

22   
   

660   2388   492   3600   0   
7140   

23  
1056  3400  0  3300  

Ikke 
fordelt pt.  

7836  

 
 

• Prioritering av vaksiner kommende uke: fredager  

 
Diverse knyttet til vaksinering – til oppfølging: 

• Sommerorganisering for vaksinering  
Det jobbes videre med dette, med sikte på å lande det i uke 22. 
Til oppfølging: Arbeidsgruppen får i oppgave å jobbe videre for å 
følge opp de som ikke er inkludert i de 80% som bookes inn i 
forkant. Status rapporteres i møte 2. juni.   

 

• Henvendelse fra statsforvalter om kommuner som blir prioritert i 
juni kan bistå landets øvrige kommuner med vaksinasjon i juli 
(særlig uke 29-31) når øvrige kommuner får kompensert økning i 
vaksinedoser - frist 2. juni. 
Til oppfølging: vurderes frem mot møte 2. juni.   

 

• Vaksinering sommervikarer helsetjenester generelt:  
Ferievikarer i helsevesenet som kommunene er avhengige av for å 
avvikle ferien, kan nå vaksineres. Dette skal være helsepersonell 
eller andre ansatte i helsevesenet med pasientkontakt, og som er 
nødvendige for å avvikle ferien.  
Det er fremdeles anbefalt å benytte 10% av dosene vi mottar til 
helsepersonellvaksinering, inkludert ferievikarene.  
Status: HR har notat under arbeid.  

 

• Vaksinering helsepersonell: oversikt over hvor mange vaksiner 
dose 2 som erstatning for AstraZeneca som gjenstår, belyse 
konsekvenser.  
- Avventer statistisk data fra BHTJ.  

 

• Vaksinasjonssenter: kommer tilbake til tidsramme for varighet av 
drift på Rud. 

 
Orienteringssaker knyttet til vaksinering:   

• Ingen saker meldt. 
 

6. Smittesporing  Anders Kildal  

Ingen saker meldt.    
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7. Fagråd korona Anne Marie Flovik 

Ambulerende hjemmebaserte tjenester: opprettholdelse av 

smitteverntiltak i tjenesten?  

• Lederne etterspør informasjon om hva som er tenkt i den videre 
planen knyttet til opprettholdelse av eksisterende smitteverntiltak 
som tjenesten har innført ifb med pandemien: inndeling i kohorter, 
midlertidige engasjementer og besøksverter.  

• I utgangspunktet tenker lederne at tiltakene mest sannsynlig vil 
vare ut 2021. Samtidig påpekte de at ved endringer, avvikling eller 
forlengelse ut over 31.08, trenger informasjon i god tid mht 
endringer av turnuser og ressurser (forlengelse av engasjementer, 
innleie fra byrå mm) 

Beslutning: Fagråd korona med kommuneoverlegene får ansvar for å starte 

arbeidet med scenariotenkning.  

 

 

8. Fellestjenester Ole Ursin-Smith 

Ingen saker meldt.  
 

 

9. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

Ingen saker meldt.  

 

 

10. Kommunikasjon Lisa Bang 

Ingen saker meldt.  
 

 

11. Eventuelt  

Ingen saker meldt.  
 

 

 

 


