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Referat Pandemigruppen 05.05.2021 
 

 

Dato 05.05.2021 kl. 9.00 - 10.00  

Sted Teams-møte  

Til stede  Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe, Brita Holmen, 
Lisa Bang, Ole Ursin-Smith, Anne Marie Flovik, Tonje Vågårøy, Anders 
Kildal, Heidi Hesselberg 

Ikke til stede Siri Bjørnbakken, Cecilie P. Øyen 

Referent Emilie Helgesen Grud 

Neste møte 07.05.2021 kl. 9.00 - 10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Referat fra 3. mai er godkjent. 
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 6 nye 

Totalt antall smittede: 3 830 
 
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 7 
 

Kommuneoverlegene  
 
 

Smittesituasjon i tjenesten:   
Antall smittede brukere: 3 
De smittede fordeler seg slik:   

• Hjemmebaserte tjenester: 0 

• Private leverandører: 0 

• Omsorgsboliger for eldre: 0 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1 

• Sykehjem: 2 

• Helse og sosial: 0 
 
Antall smittede ansatte: 12 
De smittede fordeler seg slik:    

• Hjemmebaserte tjenester: 1 

• Omsorgsboliger for eldre: 2 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 7 

• Sykehjem: 2 

•  Helse og sosial: 0 
 

Heidi Hesselberg 

Status ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt for Pleie og omsorg (31), Helse og sosial (9) og Helsetjenester barn 
og unge ():  
 

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

Testing:  
 
Mandag: 330 på Fornebu, 51 på Rykkinn, 60 på hjul 
Tirsdag: 262 på Fornebu, 45 på Rykkinn, 43 på hjul 
 

 
 
 
 
 

4. Vaksinering Covid 19 Tonje Vågårøy 

Status:  
Diverse knyttet til vaksinering:  

• Kommunen har mottatt henvendelse fra Vestre Viken 
helseforetak om bistand til å vaksinere nyansatte frem til 
sommeren ved senteret på Rud (antatt <100). Pandemigruppen er 
positive til at dette. VV har egne vaksinedoser, og bistanden vil 
ikke gå utover Bærum kommunes vaksinering. 
 

Vaksinekapasitet i sommer 

• Pandemigruppen gir i oppdrag til OPA/OFT å vurdere behov for 
bemanning og kapasitet på vaksinering og TISK i sommer. 
Arbeidet må også omfatte hvordan det kalles inn til vaksinering, 
og kommunikasjon knyttet til dette. Ansvar: Ole og Anders. 

 

 

5. Smittesporing  Anders Kildal  

Ingen saker meldt.   
 

6. Fagråd korona Anne Marie Flovik 

Rehabiliteringsbehov etter covid-19, kartlegging. 
Pandemigruppen ønsker at Folkehelsekontoret gjennomfører en 
kartlegging blant fastlegene på rehabiliteringsbehov etter covid-19 og at 
linja i HESO gjør det samme med fysioterapeuter. Teamet bringes også inn 
i helsesamarbeidet.  
 
Andre oppfølgingspunkter: 

• Nye føringer for lettelser i karanteneregler for vaksinerte er 
innarbeidet i koronahåndboken og praktiseres fra og med tirsdag 
04.05. 

• Muligheten for å lage et «Russekit» med antibac, munnbind etc. 
til russen undersøkes. Kommer tilbake med konsept og kostander 
til fredag. Undersøker også mulig drop-in tidspunkt for testing av 
russ. Ansvar: Tonje og Anders. 

• Sak om åpning av seniorsentrene skal opp i fagrådet i dag. 
Kommer tilbake til pandemigruppen med oppdatert plan på 
fredag. 

• Besøksrutiner for sykehjem – sak kommer til pandemigruppen på 
fredag.  
 

 
 

7. Fellestjenester Ole Ursin-Smith 

De fleste omdisponerte er tilbakeførte. OFT er bedt om å utarbeide 
rutinebeskrivelse for å sikre at nyansatte i PLO og HESO kommer inn i 

 
 
Tonje Vågårøy 
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vaksinasjonsprogrammet. Det kommer føringer/tydeliggjøring fra FHI ang. 
vaksinering av ferievikarer, og rutinebeskrivelsen avventer disse. 
 

8. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

Ingen saker meldt. 

 

 

9. Kommunikasjon Lisa Bang 

Følger med på pressekonferanser m.m.  
 
Viktig å få klarhet i føringer/retningslinjer for 17. mai tog så fort som 
mulig. Vi er i kapittel 5b frem til 16. mai, men det kan komme endringer 
før den tid. Følges opp. 
 

 

10. Eventuelt  

Ingen saker meldt. 
 

 

 

 


