
 

Saksliste pandemigruppen 7. september 2020 

Teams-møte 09:00-10:00 

 

Til stede  Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe, Brita 
Holmen, Morten Svarverud, Siri Bjørnbakken, Lisa Bang, Ole Ursin-
Smith, Tonje Vågårøy, Anders Kildal  

Ikke til stede  

Referent Siri Bjørnbakken  

Neste møte 10. september  

 

 

 

  Ansvarlig 

  
1. 
 

Referat fra sist møte. Godkjenning av referat fra 3. september – godkjent.    

2.  
 

Rapportering av tall:  

Smittede:  

Nye smittede: 0   

Antall smittede: totalt antall er: 464   

 

Rapportering fra sykehuset opphører inntil en eventuell utvikling i tallene.  

Status fremdrift på analyser av prøvesvar hos OUS  

 

 

Smittesituasjon Pleie og omsorg, Helse og sosial:   

Antall smittede ansatte: 2 

  

Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon.  

Totalt Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge: 19  

 

Mulig behov for innkvartering ved større utbrudd, ref. Bergen kommune.  

• Thon Hotel Oslofjord: stiller seg positive til å inngå avtale, men må være et 

visst antall (minimum 9-12 rom).  

Bjørg Dysthe/Frantz 
L. Nilsen /Gjertud 
Lødøen 
 
 
 
Morten Svarverud / 
Heidi Hesselberg 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Kildal  
 
 
 
 
 
Brita Holmen  
Ole Ursin-Smith  



• Expo Fornebu: har kantinen til Aker og Kværner, vanskelig å ta imot 

personer med smitte pga smittevernhensyn.   

Beslutning: Vi går videre med å få på plass en avtale med Thon Hotel Oslofjord 

knyttet til forlegning av hjemmeboende personer med smitte som må isoleres 

utenfor hjemmet.  

 

3.  
 

 

Testing, telefoni og e-post: 3 - 6. September   
Totalt: 827   
03.09: teststasjon 269, prøvetakingsbil 1 og 2: 15 
04.09: teststasjon 234, prøvetakingsbil 1 og 2: 16 
05.09: teststasjon 170, prøvetakingsbil 1 og 2: 10  
06.09: teststasjon 106, prøvetakingsbil 1 og 2: 7 
 
Koronatelefon:  
03.09: anrop 955, besvart 252, gj.snitt svartid 00.27.08, gj.snitt samtaletid 08.32   
04.09: anrop 519, besvart 217, gj.snitt svartid 00.29.35, gj.snitt samtaletid 07.13 
05.09: anrop 234, besvart 145, gj.snitt svartid 00.17.26, gj.snitt samtaletid 06.11   
06.09: anrop 290, besvart 177, gj.snitt svartid 00.22.39, gj.snitt samtaletid 06.30  
 
Korona e-post:  
03.09: 166 
04.09: 127 
05.09: 40 
06.09: 52  
 
116117:  
03.09: besvart 137, gj.snitt svartid 03.49  
04.09: besvart 137, gj.snitt svartid 03.38  
05.09: besvart 148, gj.snitt svartid 01.54  
06.09: besvart 183, gj.snitt svartid 02.56  
 
Analysekapasitet, analyser av tester på OUS  
Pandemigruppen er er positiv til løsningen. Tekniske avklaringer i dag, DigIT er 
involvert. Klar for produksjon denne uken.  
 
Brakkerigg legevakten  
Grunnlag ligger i Teams.  
Beslutning: Pandemigruppen tar til etterretning økte kostnader til brakkerigg. 
Læringspunkt er grundigere utredninger før saker legges frem til beslutning i 
pandemigruppen. 
 
Elektronisk booking - testing  
Det må på plass databehandleravtale og beskrivende tekst for notatfeltet i 
bookingløsningen. Settes deretter i produksjon. 
 
Callsenter 
Status: callsenter er implementert, og vi ser at det gir resultater.   
  

OPA ved Anders 

Kildal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grete Syrdal 
 
 
 

 

Ole Ursin-Smith  

Anders Kildal 

  

 

 

Ole Ursin-Smith  

 

4.  Smittesporing  
192 studenter i Bergen er smittet, konsekvenser for Bærum? 

• Det jobbes med å få oversikt over evt smittede som er folkeregistrert i 
Bærum.   
 

Bærum hatt ansvar for mulig smittesporing i Flå i helgen, etter avtale med 
kommuneoverlegen der.  
 

Anders Kildal/Tonje 

Vågårøy 



Svenske helsearbeidere:  

Spørsmålet om hvorvidt vi kan godkjenne tester som er gjennomført i Sverige inntil 

48 timer etter gjennomføring, samt at vi retester de innen 48 timer etter at de 

ankommer Norge, er løftet til HDIR. Det vil komme nasjonale føringer på dette. 

 

5.  Fagråd korona   

Kontinuitetsplaner barnehage og skole, økende sykefravær - tiltak?  

• Skole og barnehage er invitert inn i alle møtene i Fagråd korona slik at de er 
tett på.  

• Kontaktpunkt til folkehelsekontoret er 
folkehelsekontoret@baerum.kommune.no 

 
Håndball-EM kvinner, mulig på Telenor Arena i desember:   

• Håndballforbundet har behov for bistand til testing av inntil 1000 
spillere/støtte/presse i løpet av første halvdel av desember. 250 per gang. Er 
villig til å betale for testgjennomføringen.  

• Gitt dagens situasjon er det håndterbart. Vi kan lage beredskap for dette så 
snart vi har datoene på plass.   

• Kristin Nilsen må ta kontakt med Helse Sør-Øst knyttet til analysekapasitet.  

• Kapasitet på smittesporing må sikres.  
 

Tonje Vågårøy    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristin Nilsen 

6.  Personell/Fellestjenester 
Ingen innmeldte saker.  
 

Ole Ursin-Smith  
 

7.  
 

Utstyr 

Sak til torsdag 10. sept: oppdatering status lager i EL9C.  

 

Anders Kildal  

8. Kommunikasjon  

Jobber med å oppdatere internettsidene.  
 

Lisa Bang  

9.  Eventuelt 
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