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Pandemigruppen, referat 05.02.2021 
 

Dato 05.02.2021 kl. 9.00-10.00  

Sted Teams-møte  

Til stede  Grete Syrdal, Frantz L. Nilsen, 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 Kristin Nilsen   

Referent Siri Bjørnbakken  

Neste møte 08.02.2021 kl. 9.00-10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Godkjenning av referat fra 3. februar – utsettes til 8. februar.  
Godkjenning av referat fra 4. februar – utsettes til 8. februar.  
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 9 
Totalt antall smittede: 1816  
 
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 2  
 

Kommuneoverlegene  
 
 

Smittesituasjon i tjenesten:  
Antall smittede brukere: 21 
De smittede fordeler seg slik:   

• Hjemmebaserte tjenester: 0 

• Omsorgsboliger for eldre: 0 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0 

• Sykehjem: 20 

• Boliger Helse og sosial: 0 

• Psykisk helse og rus, oppfølgingstjenesten: 1 
 
Antall smittede ansatte: 30  
De smittede fordeler seg slik:    

• Hjemmebaserte tjenester: 2  

• Omsorgsboliger for eldre: 1  

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0 

• Sykehjem: 26 

• Boliger Helse og sosial: 1 

• Psykisk helse og rus: 
 

Morten 
Svarverud/Heidi 
Hesselberg 

Status ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt for Pleie og omsorg (63), Helse og sosial og Helsetjenester barn og 
unge:  
 

OPA ved Anders 
Kildal  
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Status ansatte i karantene for hele organisasjonen (fredager): 49 
 

Ole Ursin-Smith 

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

Testing: Testing av sjåfører fra Unibuss i dag, ca 250 i utgangspunktet.  
 
Koronatelefon og e-post: stabilt. 
 
116117: stabilt.  
 
Elektronisk timebestilling – status: ingen endring.  
  

Teststasjon Rykkinn: stabilt. 
 
 
Testing på sykehjem/Institusjon: 
Beslutning i møte 29. Januar: Pandemigruppen ønsker at det arbeides for å 

finne den beste løsningen for testing.   

OPA presenterte i møte 3. februar en samlet oversikt over ulike løsninger 

for testing av ansatte.  

Beslutning i møte 3. februar: Løsningen knyttet til testing av ansatte hver 

7. dag løftes og tas av kommunedirektøren i etterkant av møtet. 

 

Kommunedirektørens beslutning:  
1. Alle medarbeidere i omsorgsboliger og sykehjem, samt legevakt 

kan når som helt gjennomføre frivillig testing ved Fornebu 
testasjon. Det nedfelles i testrutinene.  

2. For medarbeidere med flere arbeidsforhold på sykehjem og 
omsorgsboliger som skal testes hver 7. dag: Dette kan gjøres ved 
at den ansatte velger å dra til Fornebu teststasjon, eller ved at det 
ambulerende testteamet kommer til arbeidsplassen slik at 
testingen blir gjennomført der.  

3. Etter anbefaling fra kommuneoverlege gjennomføres det testing 
hver 3 dag for beboere og medarbeidere ved sykehjem og 
omsorgsboliger ved utbrudd, dette gjennomføres med 
ambulerende testteam. For de som ønsker det ved Fornebu 
testasjon. Test av medarbeidere som arbeider flere steder 
registres særlig, som oppfølging av strategi testing hver 7 dag for 
ansatte som jobber flere steder. 

4. Ved større utbrudd på sykehjem eller omsorgsboliger skal det 
etter beslutning fra kommunedirektør gjennomføres testing av alle 
medarbeidere før hver vakt. Dette gjennomføres av ambulerende 
testteam.  

5. Det gjennomføres jevnlig testing av beboere ved sykehjem og 
omsorgsboliger, ved symptomer eller mistanke om Covid 19. 
Testtidspunktene organiseres slik at det samtidig også kan 
gjennomføres test av medarbeidere som arbeider flere steder, jfr 
strategi testing hver 7 dag for ansatte som jobber flere steder. 

6. Pleie og omsorg skal opprette et team slik at lederne for 
tjenestestedene blir avlastet, dette teamet vil være bindeledd 
mellom smittesporerne, teststasjonen og lederne i Pleie og 
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omsorg. Teamet skal bistå lederne med å oppdatere oversikt på 
individnivå når det gjelder gjennomførte tester, testresultat og 
planlagt testing. 

 
Videre testing stabekktunet  

Beslutning i møte 4. februar:  
Etter råd fra kommuneoverlegene videreføres ordning med testing før vakt 
for alle medarbeidere ved Stabekktunet sykehjem.  
Ordningen gjelder inntil videre, og vil erstattet testregimet med testing av 
alle medarbeidere testes hver 3 dag. Det benyttes hurtigtest. 
Kommuneoverlegen kommer tilbake til om det på et senere tidspunkt skal 
gjennomføres en PCR test i tillegg.  
Det gjennomføres testing av alle beboere hver 3 dag. 
 
Beslutning: testingen videreføres til og med tirsdag (nattevakter til 
onsdag). Ny status vurderes mandag 8. februar. 
 

4. Vaksinering Covid 19 Tonje Vågårøy 

Status: tall rapporter i møte 4. februar.  

• Vaksiner satt siste uke og totalt 

• Mottak av nye vaksiner 

• Prioritering av vaksiner kommende uke:  
o Sykehjem og omsorgsbolig 
o Kritisk helsepersonell 
o Risikogrupper 
o Massevaksinering: ikke startet, planlagt 814 vaksinedoser 

til vaksinering i BIP-hallen uke 7. Disse vil bli oppringt fra 
midten av uke 6 for å bli satt opp til vaksinering.  

 

• Bemanning  

• Medvirkning  

• Kommunikasjon:  
o Fastlegene må kunne gi informasjon til sine pasienter. 

Jobber med skriv de kan sende ut i tillegg til det de 
allerede har fått.   

o Tiltak: bruke hjemmetjenesten til å spre informasjon, få 
eget skriv til det.  

o Tiltak: telefonløsningen for å sette opp avtaler, må gå ut 
med informasjon om når den er klar.  

 
Massevaksinering:  

• Overtar BIP-hallen mandag 8. februar og starter riggingen.  

• Avhengig av listene fra fastlegene over risikogruppene. Det jobbes 
sammen med fastlegene med å forbedre de listene vi allerede har 
fått.  

 

 

5. Smittesporing  Anders Kildal  

Smittesporing – status:  

Ingen saker meldt.  
 

  
 
 

6. Fagråd korona Anne Marie Flovik 
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Ingen saker meldt.  
 

 

7. Personell/fellestjenester Ole Ursin-Smith 

Ingen saker meldt.  
 

 

8. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

Ingen saker meldt.  
 

 

9. Kommunikasjon Lisa Bang 

Unibuss:  

• Busstrafikken i regionen er berørt etter innføring av testing. 
Kommunikasjon er på gjennom helgen ift dette.  

 

 

10. Eventuelt  

Karantene og isolasjon – etterlevelse og kontroll/tilsyn  
Smittesporere opplever å få tilbakemelding om at enkelte personer verken 
overholder karantene eller isolasjon. De kan ikke ha noe kontrollansvar. 
Hvordan følger vi opp dette?   

• Det jobbes med et notat og rutiner ift tilsynsansvar og samarbeid 
med berørte parter, inkludert kommuneadvokaten. Notatet blir 
fremsendt når det er klart.  

• Fra 15. februar blir det opprettet en nasjonal telefon som har 
ansvaret for å følge opp de som reiser inn i landet ift informasjon 
om karantene og isolasjon.  

 
Vaksinasjon tjenestesteder  
Oppfølging av de som har reservert seg mot vaksine. 
Til oppfølging: saken utsettes til møtet 8. februar.  
 

Bjørg Dysthe og 
Frantz L. Nilsen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tonje Vågårøy  

 

 


