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Møtedato/sted:  15.05.2020 – teams-møte – kl. 09:00-10:00  

 
 
 
Forfall:  
Kristin Nilsen Velferdsdirektør 
Erik Kjeldstadli Kommunedirektør 

 
Til stede:  
Grete Syrdal Kommunalsjef HESO Nestleder 
Bjørg Dyste Kommuneoverlege  
Lisa Bang  Kommunikasjonssjef  
Morten Svarverud Kommunalsjef PLO  
Brita Holmen Beredskap  
Anders Kildal OPA  
Tom Steen BIOM team  
Ole Ursin-Smith Fellestjenester  

 
 
Neste møte/sted: 18.05.2020 – teams-møte – kl. 09:00 -10:00 

 
Hovedansvarsområder for pandemigruppen:  

• Testkapasitet 

• Smittesporing  

• BAUN og BIOM team 

• Smittevernutstyr  

• Håndtere smitte i døgninstitusjoner 

• Håndtere smitte i andre brukerrettede tjenester  

• Sikre nok kapasitet i de kritiske Covid-19- tjenestene – intern og ekstern mobilisering   

• Opplæring smittevern  

• Oppfølging av brukere/pasienter og pårørende med Covid smitte. 
 

Tema under møtene inkluderer også faglig vurdering av status og nye oppfølgingspunkter. 
 
Referent: Liv Berit Finne Ansvarlig/Frist 

1 Referat fra siste møte. 
 
 

Godkjent 



 

 

2 Rapportering av tall: 
Smittede: 
Nye smittede: 0  
Antall smittede: totalt antall er 420 
 
Rapportering fra sykehuset opphører inntil en eventuell utvikling i 
tallene. 
 
Smittesituasjon: 
Antall smittede brukere: 6 
Antall friskmeldte brukere: 37 
 
De smittede fordeler seg slik: 
Hjemmebaserte tjenester: 2 
Omsorgsboliger for eldre: 0 
Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1 
Sykehjem: 3 
Boliger Helse og sosial: 0 
 
Antall smittede ansatte: 12 
Antall friskmeldte ansatte: 75 (28 på Vallerhjemmet) 
 
De smittede fordeler seg slik: 
Hjemmebaserte tjenester: 0 
Omsorgsboliger for eldre: 1 
Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1 
Sykehjem: 10 (9 på Vallerhjemmet) 
Boliger Helse og sosial: 0 
 
Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon. 
Totalt Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge: 
33 
 
 

 
Kommuneoverlege 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leder Team BIOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leder Operativ 
pandemigruppe 

3 Testing. 
Totalt 119 fra og med onsdag 13. mai til og med torsdag 14. mai 
Legevakt: 106 
Prøvetakingsbil 1 og 2: 13 
 
Koronatelefon: Gjennomsnittlig svartid: 02:58. Gjennomsnittlig  
samtaletid: 06:45 
 Koronamail: ikke mottatt tall 
116117: Gjennomsnittlig svartid: 01:20 
Seniortelefon: 3 anrop, 3 besvart  
 
Kommuneoverlegen melder at prosent positive av antall testede for 
Bærum kommune utgjør 3% i perioden 15.april til nå. Vestre Viken 

 
Leder Operativ 
pandemigruppe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bjørg Dysthe 
 
 



 

 

melder at andel positive i prosent av antall testede er mellom 0,5 og 
1,5%.  
 

 
 

4 Smittesporing  
 
 
 

5 Åpning av samfunnet 
Beslutning: 

1. Kommunedirektøren har besluttet å gjenåpne de tjenester som er 
søkt inn av området Arbeid og aktivitet. Denne åpningen bryter ikke 
med nasjonale bestemmelser eller nasjonale råd i forhold til 
smittevern og kommuneoverlegen kan anbefale denne forsiktige 
gjenåpning av tjenestene.  

  

2. Kommunedirektøren har besluttet å gjenåpne det ordinære tilbudet 
med utekontakten, med bakgrunn at disse jobber mest 
individoppfølging, men også at gruppearbeidet kan legges til rette for 
innenfor retningslinjene om smittevern.   
  

3. Kommunedirektøren har besluttet å gjenåpne kulturskolen, gitt at de 
kan ivareta de oppgavene som kreves av bygget (som avklart med 
Ole Ursin-Smith, da kunnskapssenterets vanlige bemanning er 
omdisponert.) Det foreligger en grundig analyse og gode tiltak som 
ivaretar alle nødvendige smittevernhensyn. Gjennomføres i tråd med 
gjennomarbeidet veileder fra Norsk kulturskoleråd. 
Kommuneoverlegen stiller seg bak gjenåpningen av Kulturskolen.  

  

 

 
 
Kristin Nilsen 

6 Personell 
Til oppfølging: Det arbeides videre med å se på hvor det er behov for 
bruk av helsefaglig personale tilknyttet Folkehelsekontoret 
Det legges frem et notat mandag 18. mai.  
 
Det arbeides videre med tilbakeføring av omdisponert personale.  
 
Behov for forsterket kapasitet og kompetanse på turnus fremover ble 
diskutert. 
 
 

 
Anders Kildal 
 

7 BIOM team 
Eiendoms gjennomgang av bygningsmassen på sykehjemmene – er i 
sluttfasen, renholdsrutiner og utstyr er gjennomgått. I slutten av neste 
uke kommer en rapport med anbefalinger på bygningsmessige tiltak og 
renholdsrutiner.  
 
Team BIOM har laget en «koronahåndbok», som et masterdokument 
der all informasjon samles.  
Viktig å få informasjonen ut til tjenestene/ansatte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Til oppfølging: BIOM team sørger for beredskap på kveld og helg. 
Folkehelsekontorets smittesporingsteam staffes til å drifte 
smittesporing på alle områder 
 

 
Tom Steen 
 
 

8 BAUN-team. 
Status – kommer tilbake til. 
 

 

9 Utstyr. 
Risikovurdering og status og sentral lagerbeholdning: Grønn  
 

 
Anders Kildal 

10 Eventuelt 
Oppfølging: Rapportering til Fylkesmannen på mandag. 
Fylkesmannen innkaller til møter hver 14. dag angående utstyr.  

 
Brita Holmen 
Anders Kildal 

 
 

  
  

 
 
 


