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Referat Pandemigruppen 05.03.2021 
 

Dato 05.03.2021 kl. 9.00-10.00  

Sted Teams-møte  

Til stede  Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe, Brita Holmen, 
Morten Svarverud, Lisa Bang, Ole Ursin-Smith, Anne Marie Flovik, Anders 
Kildal, Emilie Helgesen Grud, Tonje Vågårøy 

Ikke til stede Siri Bjørnbakken 

Referent Emilie Helgesen Grud 

Neste møte 8.03.2021 kl. 9.00-10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Referat fra 3. mars er godkjent. 
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 19 nye.  

Totalt antall smittede:  
 
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19:   
 
Smittevernoverlege kan rapportere at Stabæktunet er friskmeldt. 
Avsluttende PCR på alle ansatte og beboere på stabæktunet viste ingen 
smitte.  
 

Kommuneoverlegene  
 
 

Smittesituasjon i tjenesten:  
Antall smittede brukere: 6 
De smittede fordeler seg slik:   

• Hjemmebaserte tjenester: 1 

• Private leverandører: 0 

• Omsorgsboliger for eldre: 0 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 4 

• Sykehjem: 0 

• Boliger Helse og sosial: 1 
 
Antall smittede ansatte:  
De smittede fordeler seg slik:    

• Hjemmebaserte tjenester: 0 

• Omsorgsboliger for eldre: 0 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 9 

• Sykehjem: 5 

• Boliger Helse og sosial: 1 

• Ila: 1 

• Arbeidssentrene: 2 
 

Morten 
Svarverud/Heidi 
Hesselberg 
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Status ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt for Pleie og omsorg (79), Helse og sosial (27) og Helsetjenester barn 
og unge:  
 

OPA ved Anders 
Kildal  

Status ansatte i karantene for hele organisasjonen (fredager): 
 
Oppfølgingspunkt: 
HR tar tak i hvordan karantenetall skal forstås og hvordan vi skal ta tak i 
dette.  
 

Ole Ursin-Smith 

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

Testing:  
Torsdag: 441 på Fornebu, 109 på hjul, 74 på Rykkinn 
 
 
Testing på sykehjem/Institusjon: 
Testing av ansatte som jobber flere steder hver 7 dag. Jobber med ROS-
analyse og praktiske avklaringer knyttet til teststed. Pandemigruppen 
ønsker at dette prioriteres.  
 
Diverse knyttet til testing: 

• Bruk av spytt tester i Oslo. Oslo gjennomfører bruk av spytt tester som 
prosjekt for å teste ut metoden. Prøves ut på videregående skoler i 
Oslo i første omgang. Man antar treffsikkerheten er på tilsvarende nivå 
som en hurtigtest. Pandemigruppen følger nøye med på erfaringene 
fra prosjektet. Det er ikke anledning for Bærum å anskaffe dette pt. 

 

• Testregimer for fullvaksinert helsepersonell går tydelig frem av 
koronahåndboken og rutinene må tilpasses dette. OPA har ansvar for 
at definerte rutiner følges opp i praksis.  
 

• Fullvaksinerte beboere skal testes på vanlig rutine ved symptomer. 
 

 

4. Vaksinering Covid 19 Tonje Vågårøy 

Status:  

• Mottak av nye vaksiner uke 10: 139 hetteglass/834 doser 

med Pfizer, 100 hetteglass/ 1000-1100 AstraZeneca doser  

• Foreløpig varslet pr 4.3 uke 11- 208 hetteglass / 1248 doser Pfizer 

• Prioritering av vaksiner kommende uke avklares mandag. 

 
Diverse knyttet til vaksinering: 

• Status bemanning: OK  

• Status medvirkning: HTV NSF Og HVO HESO inngår i operativ 

vaksinearbeidsgruppe og er invitert til ny gjennomgang av 

prioriteringslisten. Bedriftshelsetjenesten anslår at deres grupper 

vil være fullvaksinerte innen noen uker.  

• Status Kommunikasjon: tiltak og forslag til tiltak i 

motivasjonskampanjen er utarbeidet.  
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• Orientering om samarbeid med hjemmesykepleien og mobilt 

vaksineteam og erfaringer med dette: Gode erfaringer. Det 

gjennomføres faste møter med distrikssykepleiere. Tilsvarende 

med private leverandører. 

• Årsak knyttet til usikkerhet om tall er avdekket – menneskelig 

svikt. Tallene ettergås og kvalitetssikres. 

• Antall gjenværende i risikogruppe 2 (85+ år): 201 

• Plan for ansattvaksinering uke 10 – gjenstående 350 doser som 

skal settes neste uke. Plan for tjenestestedene kommer i løpet av 

dagen.  

• Informasjonsbrev om Pfeizer vaksine sendes ut til ansatte.  

• Spørsmål om rutiner knyttet til fastlegenes listepasienter i andre 

kommuner. Det er innarbeidet som rutine at man vaksinerer egne 

listepasienter. Bjørg avklarer med Askers kommunelege.  

 
Kartlegging av bivirkninger av vaksine for ansatte 
Det er innhentet data fra Vestre Viken på deres erfaringer: 
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Datagrunnlaget fra Vestre Viken vurderes som godt. Det er ikke 
erfaringsgrunnlag som tilsier at det er hensiktsmessig å gjennomføre en 
egen tilsvarende kartlegging i Bærum kommune. 
 
Pandemigruppen besluttet at det ikke gjennomføres egen kartlegging av 
bivirkninger for ansatte i Bærum kommune. 
 
Opptrekk av 7. dose  
Opptrekk av 7. dose Pfizer. Smittevernoverlegen i Oslo sier: Dersom man 
enkelt får ut en ekstra og full dose fra hetteglasset kan dosen benyttes. 
Dette er innarbeidet i rutinene.  
 

Pandemigruppen besluttet at Bærum innfører tilsvarende rutine som Oslo. 

Det jobbes videre med dette.  

 

5. Smittesporing  Anders Kildal  

Smittesporing – status:  

 

  

6. Fagråd korona Anne Marie Flovik 

 

• Testing av elever/studenter: Fagrådet anbefaler at alle 
elever/studenter i PLO og HeSo skal testes med hurtigtest så nært 
opptil første praksisdag som mulig. Negativt testsvar framlegges 
ved oppmøte på første vakt. Pandemigruppen besluttet at dette 
innarbeides i rutinen.  
 

• Vurdering av gult eller rødt nivå skole. Generell rådgivning til 
skole og tolkning av gult nivå i grunnskole følges opp. Fagrådet 
diskuterer dette nærmere. 
 

• Munnbind i skole. Fagrådet støtter sine råd på et dokument fra 
FHI som omhandler munnbind på videregående skole. 
Pandemigruppen besluttet at dette innarbeides i rutinene: 

• Bruk av munnbind kan være et av flere tiltak for å hindre 

spredning av koronavirus, men forutsetter korrekt bruk og må 

ikke anbefales som erstatning for andre smitteverntiltak. 

• Bruk av munnbind i undervisningen kan være uheldig for 

kommunikasjon og læringssituasjonen.   

• For å sikre lik tilgang til alle, bør munnbind bekostes av det 

offentlige. Kostnadene ved en slik anbefaling vil sannsynligvis 

bli betydelig for den enkelte skole/kommune, og mulighetene 

for praktisk gjennomføring må vurderes.   

• Før det eventuelt skal anbefales at elever skal bruke munnbind 

på videregående skoler må den epidemiologiske situasjonen i 

kommunen og på skolen vurderes. Man må også vurdere i 

hvilke situasjoner det er aktuelt å benytte munnbind.   

 

 
 

7. Fellestjenester Ole Ursin-Smith 

  

8. Smittevernutstyr  Anders Kildal 
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9. Kommunikasjon Lisa Bang 

 
 

 

10. Eventuelt  

  

 

 


