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Pandemigruppen, referat 09.06.2021 
 

Dato 09.06.2021 kl. 8.30 - 9.00  

Sted Teams-møte  

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

Ikke til stede Cecilie P. Øyen,  

Referent Siri Bjørnbakken 

Neste møte 11.06.2021 kl. 9.00 - 9.30 

 

Saker Ansvarlig 

1. Referat forrige møte  

Godkjenning av referat fra 4. juni – godkjent.  
Godkjenning av referat fra 7. juni – godkjent.  
 

 

2. Rapportering av tall    

Smitte 
Nye smittede: 10  

Totalt antall smittede: 4140  
 
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 1  
 

Kommuneoverlegene  
 
 

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

• Hjemmebaserte tjenester: 0  

• Private leverandører: 0 

• Omsorgsboliger for eldre: 0 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0 

• Sykehjem: 0 

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

• Hjemmebaserte tjenester: 0 

• Omsorgsboliger for eldre: 1 

• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0 

• Sykehjem: 1 

• Helse og sosial: 0 
 

Cecilie P. Øyen/Heidi 
Hesselberg 

Status ansatte i karantene/isolasjon 
Totalt for Pleie og omsorg (5), Helse og sosial (0) og Helsetjenester barn 
og unge (0).  
 

OPA ved Anders 
Kildal  

3. Karantenehotell innreise Ole Ursin-Smith  



 

2 
 

Status:   

• OFT v/Emilie Helgesen Grud er prosjektansvarlig: tar all 
kommunikasjon ut av kommunen med respektive etater, og 
håndterer alle avtaler samt annet administrativt.  

• OPA v/Anders Kildal: har personalansvar for kommunens 
representanter. Planen er å legge disse administrativt under 
teststasjonen og Rita Danese.  

• Minikonkurranse for hoteller avsluttes fredag.  

• Avtale knyttet til testing er inngått.  
 

 

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

Testing:  

• 7. juni: totalt 1147 (Fornebu 824, Rykkinn 103, på hjul 220)  

• 8. juni: totalt 829 (Fornebu 756, Rykkinn 51, på hjul 22) 
 
Testing russ: 7. juni – 298 og 8. juni - 104 
 
Testing karantenehotell: Expo: 7. juni – 53, Thon: 7. juni 30,  
 
Elektronisk timebestilling – status: ingen endring.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Vaksinering Covid 19 Tonje Vågårøy 

Status:  

• Det ble gitt informasjon om beregning av tentative 

vaksineleveranser videre.  

• Prioritering av vaksiner kommende uke: fredager 

 

6. Smittesporing  Anders Kildal  

Ingen saker meldt.    
  

7. Fagråd korona Anne Marie Flovik 

Skal Bærum kommune tilby innbyggere test før de skal delta på ulike 
arrangementer, reise innenlands, være med i grupper som skal reise på 
tur eller andre typer aktiviteter hvor de ønsker/det blir krevd en test? 
Fagrådet anbefaler at kommunen følger FHI sine testkriterier: 

1. Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på 
covid-19. 

2. Smittesporing: Nærkontakter. Ved utbrudd; utvidet testing av 
andre kontakter og personer som får varsel i «Smittestopp» 

3. Innreise: Obligatorisk testing på grenseoverganger og Obligatorisk 
test 7 døgn etter ankomst 

4. Annen screening etter smittevernfaglig vurdering: Ved innflytting/ 
innleggelse i enkelte helseinstitusjoner og jevnlig testing i enkelte 
miljøer (Etter en konkret, smittevernfaglig vurdering vil det kunne 
gis råd om å teste ulike grupper mer regelmessig for bedre 
kontroll i enkelte miljøer med utbredt smittespredning). 

5. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19. 
Innbyggere som har andre begrunnelser for å bestille test kan henvises til 
private. 
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Beslutning: Pandemigruppen gir sin tilslutning til at vi følger FHI sine 
testkriterier.  
 

8. Fellestjenester Ole Ursin-Smith 

Ingen saker meldt.  
 

 

9. Smittevernutstyr  Anders Kildal 

Ingen saker meldt.  

 

 

10. Kommunikasjon Lisa Bang 

Ingen saker meldt.  
 

 

11. Eventuelt  

Igjen saker meldt.  
 

 

12. Saker til oppfølging   

• Jobbe med en gradvis gjenåpnings-/normaliseringsplan.   

• Kontinuerlig forbedring, oppfølging av ROS  

• Vaksinasjonssenter: tidsramme for varighet av drift på 
Rud.  Foreløpig uavklart  

• Vaksinering helsepersonell: oversikt over hvor mange vaksiner 
dose 2 som erstatning for AstraZeneca som gjenstår, belyse 
konsekvenser.   
- Avventer fremdeles statistisk data fra BHTJ.  

• Karantenehotell: Smittesporingsansvaret må avklares tydelig.  
 

 

 

 


