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Pandemigruppen, referat 04.01.2021 
 

Dato 04.01.2021 kl. 9.00-10.00  

Sted Teams-møte  

Til stede  Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Bjørg Dysthe, Brita Holmen, Morten Svarverud, 
Siri Bjørnbakken, Lisa Bang, Ole Ursin-Smith, Anders Kildal, Siri 
Bjørnbakken, Anne Marie Flovik, Andre Nordvik  

Ikke til stede Frantz L. Nilsen,  

Referent Siri Bjørnbakken  

Neste møte 06.01.2021 kl. 9.00-10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Godkjenning av referat fra 2. januar 
 
 – godkjent.  
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 6 
Totalt antall smittede: 1517  
 
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: per 1. 
januar totalt 6 for Asker og Bærum.  
 

Kommuneoverlegene  
 
 

Smittesituasjon i tjenesten:  
Antall smittede brukere: 1 
De smittede fordeler seg slik:     

• Hjemmebaserte tjenester: 0  

• Omsorgsboliger for eldre: 0   

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1  

• Sykehjem: 0  

• Boliger Helse og sosial: 0 

• Ambulante tjenester Helse og sosial: 1 
 
Antall smittede ansatte: 10 
De smittede fordeler seg slik:   

• Hjemmebaserte tjenester: 2  

• Omsorgsboliger for eldre: 2  

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1  

• Sykehjem: 2  

• Boliger Helse og sosial: 0  

• Arbeid og aktivitet: 2   

• Asker og Bærum legevakt: 1 
 

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

• Tall fra 30.12.20 er 27 ansatte fra Pleie og omsorg i karantene 

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: jevn økning siste tre dager.  
 
Koronatelefon og e-post: økning siste to dager.  
 
116117: stabilt 
 
Elektronisk timebestilling – status: ingen endring.  
  

Hurtigtester  
Utsatt fra møte 18. Desember.  

Arbeidsprosesser knyttet til hurtigtester:  

bruk av hurtigtester, informasjonsflyt, ansvar, prosedyrer mm.  

• Se vedlagt internt notat – Arbeidsprosess med momenter som må 

avklares 

Beslutning i møte 11. Desember:    

• Pandemigruppen beslutter bruk av hurtigtester jfr det som er 

skissert i vedlagte prosedyrer. 

• Pandemigruppen ønsker å starte bruk av hurtigtester for å høste 

erfaring, men notat rundt arbeidsprosess med momenter til 

avklaring er ikke gjennomgått, og systemet er ikke klart.) 

• forslag til beslutning legges frem i møte når det er klart 

Status: 

Testes ut på Fornebu. Testingen i seg selv er håndterbar og grei. 

Komfortabel med bruk av hurtigtester, men har ikke fått brukt så mange 

som planlagt. 

 

Teststasjon Rykkinn og testtilbud Sandvika 

• Status Rykkinn: infrastruktur er i rute, personell er under kontroll. 

• Frelsesarmeen: god dialog mellom avd.leder og Frelsesarmeen 

knyttet til dette.  

 

Testing hver 7. dag av ansatte ved institusjoner  
• Følger smitteutviklingen knyttet opp mot behov og iverksettelse. 

Ny status i møte 11. januar.  

 

 

4. Smittesporing  Anders Kildal  

Smittesporing – status:  

Registrering ved ankomst Norge/ Bærum – oppfølging fra 2.1  

• Venter avklaring med Statsforvalter. Sender e-post når dialog er 
opprettet. De er opptatt med håndtering knyttet til Gjerdrum.  

  
Brita Holmen 



 

3 
 

 

5. Fagråd korona Anne Marie Flovik 

Rødt tiltaksnivå barnehage og skole   
Bærum har allerede innført rødt nivå på videregående og ungdomsskoler 
november 2020.  
  
Kommuneoverlegen anbefaler å innføre rødt tiltaksnivå ved alle 
barnehager og skoler i Bærum fra og med 5. januar og de nærmeste 14 
dagene.   
   
Begrunnelse for dette er: 

− Anbefaling fra regjeringen på pressekonferanse avholdt 3. januar 
2020, om å innføre rødt tiltaksnivå i ungdomskoler og 
videregående, samt vurdere rødt tiltaksnivå i barnehager og 
barneskoler. 

− Flere smitteutbrudd i barnehager og skoler før Jul og uavklart 
smittesituasjon etter jul.   

− Færre innbyggere har oppsøkt teststasjon i julen, og vi kan ha en 
situasjon med mørketall  

− Økning i andel positive prøvesvar av de som testes (opp mot 8 %) 

− Mutert virus fra Storbritannia (enkelte tilfeller i Bærum) 
   
Beslutning: Rødt tiltaksnivå innføres ved barnehager og barneskoler fra og 
med 5.januar. Ny vurdering innen 14 dager.   
 
Revisjon forskrift  
Tema på Formannskapsmøte 13. januar. Møte i dag for å forberede dette.  
 

Bjørg Dyste  

6. Personell/fellestjenester Ole Ursin-Smith 

Beredskapslister for lederstøtte i institusjoner – status  
Ikke noe nytt.  
 

Ole Ursin-Smith  

7. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

Ingen saker meldt.  
 

 

8. Kommunikasjon Lisa Bang 

Jobber med å følge opp de nasjonale retningslinjene.  
 

 

9. Vaksinering Covid 19 Tonje Vågårøy 

Vaksinering – status  

• Får etter planen vaksine i morgen, og starter med vaksinering 
onsdag på definert sted.  

• Første uke vaksineres kun sykehjemsbeboere.  

• Fra uke 2 er det planlagt å vaksinere fordelt på 20% helsepersonell 
og 80% beboere som anbefalt fra FHI.  

 
Prioriteringer vaksine helsepersonell. Oppfølging fra møte 2. jan.  

• Det jobbes med beslutningsgrunnlag som tas opp igjen i møte 6. 
januar.  

• Drøftes med tillitsvalgte i løpet av uken  
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• Beslutningsgrunnlag med prinsipper for prioritering legges frem 
for kriseledelsen 7. januar. 

 

10. Eventuelt  

Dagaktivitetstilbud for eldre og dagtilbud/arbeidstilbud for 
utviklingshemmede 

• Ingen klare føringer knyttet til opprettholdelse/evt. stengning.  

• All den tid det ikke har kommet nye føringer opprettholdes 
tilbudet ift retningslinjer.  

 

Morten Svarverud 

 

 


