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Pandemigruppen, referat 05.10.2020 
 

Dato 05.10.2020 kl. 9.00-10.00  

Sted Teams-møte  

Til stede  Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe, Brita Holmen, 
Siri Bjørnbakken, Lisa Bang, Tonje Vågårøy, Anders Kildal, Nina Røer, Andre 
Nordvik, Heidi Hesselberg,    

Ikke til stede Ole Ursin-Smith, Morten Svarverud, 

Referent Siri Bjørnbakken  

Neste møte 08.10.2020 kl. 9.00-10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Godkjenning av referat fra 28. September – godkjent  
Godkjenning av referat fra 1. oktober – godkjent med rettelse:   

• Presisering pkt 7, bruk av munnbind i tjenestene: endre ordlyd fra 
forskrift til instruks.  

 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 4 
Totalt antall smittede: 532  
 
Ikke mottatt rapport om utskriving av de to som var innlagt per fredag 2. 
okt.  
 

Kommuneoverlegene  
 
 

Smittesituasjon i tjenesten:  
Antall smittede ansatte: 4 (1 på hvv Mariehaven, KAD Dønski, Valler og 
Gamle Drammensvei). 
 

Morten 
Svarverud/Heidi 
Hesselberg 

Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt for Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge: 
27  
 

OPA ved Anders 
Kildal  

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

Testing: færre tester i høstferien, god kapasitet.  
 
Koronatelefon: anrop har gått ned i høstferien, god servicegrad.  
 
Korona e-post: veldig lavt antall i høstferien.  
 
116117: stabilt  
 
Elektronisk timebestilling – status:  
Ingen endringer, fortsatt 30 timer morgen/ettermiddag.  
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4. Smittesporing  Anders Kildal, Tonje 
Vågårøy 

Ressurssituasjon smittesporing – status:  

God kapasitet, håndterer smittesporing.   

 

Anders Kildal 
  

5. Fagråd korona Tonje Vågårøy 

Testing av ansatte som bor i andre kommuner  

Fagråd korona gjennomgår og vurderer rutine for testing i 

Koronahåndboken, og kommer med en anbefaling.  

  

Endringer av koronahåndbok med tanke på ny forskrift og instruks 

Fagråd korona sikrer oppdatering av rutine i Koronahåndboken  

Saken står på agenda for møte i Fagråd korona 5. okt. Kommer med 

tilbakemelding til Pandemigruppen i møte 8. okt.  

 

Oppfølging av kommunens kontrollansvar ved større arrangementer  

Ref. Brev fra HDIR: Nasjonale forventninger til kommunenes håndtering 

ved utbrudd (ligger i Teams med referatet).  

 

Pandemigruppen har drøftet notatet. Folkehelsekontoret sjekker med 

nærliggende kommuner hvordan de har fulgt opp dette.  

 

 

 

 

 

 

Bjørg Dysthe, Tonje 

Vågårøy  

 

 

 

 

 

 

 

Kristin Nilsen 

 

 

6. Personell/fellestjenester Ole Ursin-Smith 

Ingen saker meldt.  
 

 

7. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

Lager smittevernutstyr – til oppfølging  

Det jobbes videre med beslutningsgrunnlag for langsiktig løsning frem til 

31.12.2021.  

 

Pandemigruppen besluttet 28. Sept å utsette avgjørelse til vi er sikre på at 

foreslått løsning er det beste, ref. nye rammer for innkjøp smittevernutstyr 

fra HDIR gjeldende fra 1. januar 2021.  

 

Ny lokal forskrift knyttet til bruk av munnbind i tjeneste må også tas inn i 

vurderingsgrunnlaget.  

 

Beslutningsgrunnlag presenteres i møte 8. oktober, inkludert ny vurdering 

av Berger.  

 

Utstyrsbehov etter ny forskrift  

Knyttet til bruk av munnbind i tjenestene.  

Beslutning: Vi holder oss til strategi med 1,5 mill munnbind på lager.  

 

Bruk av munnbind i tjenestene  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ole Ursin-Smith, 
Anders Kildal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fagråd koronaTonje 
Vågårøy  
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Munnbind i ambulerende hjemmetjenester. Samlokaliserte boliger og 
psykisk helse? Samstemme med Oslo?  
Beslutning: Endre formulering fra ambulerende hjemmetjenester til 

ambulerende tjenester i hjemmet. Koronahåndboken må oppdateres ihht 

formulering, og vedtatt forskrift og instruks.   

  

8. Kommunikasjon Lisa Bang 

Ingen saker meldt.  
 

 

9. Eventuelt  

Influensavaksinering 

• Vaksiner mottas 6. oktober. Sendes ut til fastlegene. 

• Massevaksinasjon starter ikke før i uke 49.  
 

Tonje Vågårøy  

 

 


