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Pandemigruppen, referat 08.10.2020 
 

Dato 08.10.2020 kl. 9.00-10.00  

Sted Teams-møte  

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

Ikke til stede Lisa Bang, Morten Svarverud, Ole Ursin-Smith,  

Referent Siri Bjørnbakken  

Neste møte 12.10.2020 kl. 9.00-10.00  

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Godkjenning av referat fra 5. oktober – godkjent. 
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 8 
Totalt antall smittede: 555  
Domineres av 40-50-åringer, flere med ukjent smittekilde.  
 

Kommuneoverlegene  
 
 

Smittesituasjon i tjenesten:  
Antall smittede brukere: 1, utskrevet fra sykehus til Toppen på Dønski.  
 
Antall smittede ansatte: 6, 1 ny tilknyttet Valler som ikke har vært på jobb. 
Resterende fordeler seg slik: 1 på Capralhaugen, 1 på Gml. Drammensvei, 
1 på Dønski, 1 på Mariehaven, 1 på Valler.  
 

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: en økning igjen siden mandag, god kapasitet, testing på Ila fengsel 
i dag (8 stk).  
 
Koronatelefon: en liten økning igjen siden mandag, god kapasitet.  
 
Korona e-post: fortsatt lite e-poster. 
 
116117:  
 
Elektronisk timebestilling – status:  
Vi øker noe i dag til 35 pr slot morgen/ettermiddag.  
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Det er også startet kartlegging ift evt manglende fremmøte, ref 
utfordringer i Oslo.  
 

4. Smittesporing  Anders Kildal, Tonje 
Vågårøy 

Ressurssituasjon smittesporing – status:  

Oppslag i Budstikka i dag, synliggjør godt arbeidet som pågår og hvordan vi 

jobber fremover med bla rekruttering.  

Vi møter karantenenekt i noen tilfeller, og jobber med hvordan vi skal 

angripe det.  

 

Anders Kildal 
  

5. Fagråd korona Tonje Vågårøy 

Oppfølging av kommunens kontrollansvar ved større arrangementer   

Ref. brev fra HDIR: Nasjonale forventninger til kommunenes håndtering 

ved utbrudd  

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/forventninger-til-

kommunenes-handtering-ved-utbrudd-av-covid-

19#nasjonaleforventninger  

 

Til oppfølging:  

Har vært diskutert i kommunedirektørgruppen (KDG), Kristin har fått i 

oppdrag å engasjere kommuneadvokaten for avklaringer.  

Diskutert i Fagråd korona, skal ha fagmøte i dag med Miljørettet helsevern 

og Bevilling. Kommer tilbake med et notat til Pandemigruppen.  

 

Føringer for arrangementer/møter kommunen arrangerer  

Fagråd korona må sikre oppdatering av rutine i Koronahåndboken jfr nye 

eventuelle endringer i lokal instruks som ble behandlet i kommunestyret 1. 

oktober.   

Til oppfølging: Fagråd korona gir tilbakemelding til Pandemigruppen i 

møte 12. okt.   

 

 
 
 
 
 
 
Kristin Nilsen  
 
 
Tonje Vågårøy  
 

6. Personell/fellestjenester Ole Ursin-Smith 

Ingen saker meldt.  
 

 

7. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

Lager smittevernutstyr   
Det jobbes videre med beslutningsgrunnlag for langsiktig løsning frem til 
31.12.2021. Beslutningsgrunnlag, inkludert vurdering av Berger bo/beh, 
legges frem for Pandemigruppen i møte 8. oktober.  
Viktig å ta med i betraktning at dette i utgangspunktet er en midlertidig 
løsning ut 2021, sett opp mot en evt ombygging av Berger til lager. Det er 
fortsatt noen beboere i en del av bygget frem til våren 2021.  
 
Beslutning:  
Eiendom vurderer kostnader knyttet til å forlenge leieavtale med Andenæs 
opp mot kostnader for ombygging på Berger bo/beh.   
 
Til informasjon: Smittevernutstyr  

Ole Ursin-Smith, 
Anders Kildal  

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/forventninger-til-kommunenes-handtering-ved-utbrudd-av-covid-19#nasjonaleforventninger
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/forventninger-til-kommunenes-handtering-ved-utbrudd-av-covid-19#nasjonaleforventninger
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/forventninger-til-kommunenes-handtering-ved-utbrudd-av-covid-19#nasjonaleforventninger


 

3 
 

Bekymring knyttet til tilgang på utstyr frem i tid. Vi er i dialog med 
OneMed for å sikre tilgang som prioritert kunde. Anskaffelse er med i 
arbeidet.  
 

8. Kommunikasjon Lisa Bang 

Ingen saker meldt.  
 

 

9. Eventuelt  

Forskrift og instruks  
Har fått spørsmål fra Asker kommune knyttet til om vi skal evaluere 
forskrift og instruks vedtatt 1. oktober. Hvordan har vi i så fall planlagt å 
evaluere gevinstene av dette?  
Skal ha møte med KOSS, Oslo kommune og Politiet i dag, hvor vi også kan 
diskutere dette. Kommuneoverlegene går i dialog med Oslo og melder 
tilbake.  
Beslutning: Brita og Kristin følger opp dette videre.  
 

Brita Holmen  
 

 

 


