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Møtedato/sted:  18.06.2020 – teams-møte – kl. 09:00 – 10:00  

 
 
 
Forfall:  
Kristin Nilsen Velferdsdirektør Leder 

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

 
 
Neste møte/sted: 22.06.2020 – 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. 
 

 
Referent: Liv Berit Finne Ansvarlig/Frist 

1 Referat fra siste møte. 
Godkjenning av referat 
 

 
Godkjent 

2 Rapportering av tall:   



 

 

Smittede:  
Nye smittede: 0 

Antall smittede: totalt antall er 422 

Friskmeldte bekreftet: 381 

Døde: 24  
Rapportering fra sykehuset opphører inntil en eventuell utvikling i 
tallene.  
  
Smittesituasjon:     
Antall smittede brukere: 3  
Antall friskmeldte brukere: 44  
     
De smittede fordeler seg slik:      
Hjemmebaserte tjenester: 3  
Omsorgsboliger for eldre: 0  
Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0  
Sykehjem: 0    
Boliger Helse og sosial: 0  
     
Antall smittede ansatte: 3  
Antall friskmeldte ansatte: 86 (37 på Vallerhjemmet)     
     
De smittede fordeler seg slik:     
Hjemmebaserte tjenester: 1  
Omsorgsboliger for eldre: 1  
Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1  
Sykehjem: 0  
Boliger Helse og sosial: 0  

   
 Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon.   
Tall per 18. juni 
Totalt Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge: 
18 

 

 
Bjørg Dysthe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tom Steen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Kildal 

3 Testing. Tall for 16., 17 og 18. juni 
Totalt: 286 
Teststasjon/legevakt: 263 
Prøvetakingsbil 1 og 2: 23 
 
Til oppfølging: Velferdsdirektør har vært i kontakt med Oslo. De svarer 
at de har noen utfordringer hvis smitte øker og Bærum trenger 
kapasiteten for sine innbyggere. De foreslår et uforpliktende møte.  
Følges opp etter sommeren. 
 
Tall per 18. juni 
Koronatelefon: Gjennomsnittlig svartid: 08:21 
Gjennomsnittlig samtaletid: 05:08 
 Koronamail: 14 
116117: Gjennomsnittlig svartid: 02:10 
Seniortelefon: 0 anrop, 0 besvart 

 
Anders Kildal 
 
 
 
Kristin Nilsen 
 
 
 
 
Anders Kildal 
 
 
 
 
 



 

 

 
Til oppfølging: Testkapasitet og kapasitet koronatelefon for 
sommeren, ble diskutert og konsekvenser ved foreslått åpningstid ble 
lagt frem. 
 
Med bakgrunn i at en ytterligere reduksjon i åpningstider  

• ikke gir særlig effekt ift fristilling av flere omdisponerte,  

• vil innebære en 3. runde på endring av turnus på kort varsel 
som ikke er hensikstmessig mht ansattperspektivet 

• uansett vil ha økonomiske konsekvenser iht tariffavtaler  

• vil innebære økt pågang på 116 117 og lengre responstid ser 
allerede en tendens til dette) 

• telefonen har pågang frem til ca 16-17 – i tillegg til antall 
telefoner inn, er det koordinering og etterarbeid til hver 
henvendelse.  

• Utringning av prøvesvar 
 
Beslutning åpningstider:  
Teststasjon: hverdager 9-17, lørdag og søndag 10-15. 
Det sørges for tilgjengelig ambulant testmulighet ved behov i pleie og 
omsorgstjenesten utenfor disse tidene (ved bruk av legebil 2 – nærmere 
info følger) 
Koronatelefon: hverdager: 8-20 og 9-15 lørdag og søndag.  
 
Til oppfølging: Velferdsdirektør ber om at pandemigruppen får en 
oversikt over ansvarsvarlige gjennom sommeren, fordelt på: 

• Smittesporing 

• Testing og koronatelefon 

• OPA 

• Fellestjenester 

• Kommunikasjon 

• Institusjoner og omsorgsboliger  

• BIOM team/lederstøtte 
 
Beslutning: Det lages en felles oversikt inkludert stedfortredere for 
tjenesteledere i BIOM. Liste fra beredskapsansvarlig legges inn i 
samme oversikt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPA 
 
 

4 Smittesporing  
Til oppfølging: Flytskjema for smittesporing er justert, og tydeliggjort. 
Sendes til pandemigruppen for behandling mandag. 

 
Grete Syrdal 
 
 
 

5 Åpning av samfunnet 
  
Personalkantinen i Eivind Lyches vei 10 
 Kommunedirektøren har besluttet å gjenåpne personalkantinen under 
forutsetning av at de tiltak som er beskrevet av tjenesten ivaretas.  

Kristin Nilsen 
 
 
 
 



 

 

 
Seniorsentrene  
Kommunedirektøren har besluttet at seniorsentrene kan gjenåpne fra 
17. august, under forutsetning av at de omdisponerte er tilbake til 
angitt dato. Gjenåpningen er under forutsetning av at de tiltak som 
etableres for å overholde nødvendig avstand og annet smittevern 
ivaretas. Videre presiseres det fra kommuneoverlegen at det er viktig 
at brukerne og de ansvarlige ved sentrene er godt kjent med at 
symptomer på Covid-19 kan være ukarakteristiske og atypiske hos 
eldre og at de holder seg borte fra sentrene også med andre 
symptomer enn luftveisinfeksjoner. Det jobbes med å tilbakeføre 
ansatte, men tilbakeføringen må skje i samarbeid med 
omdisponeringsteamet, slik at viktige funksjoner opprettholdes.  
 
Flerbrukshaller og Bærum ishall  
Kommunedirektøren har besluttet gjenåpning av flerbrukshaller og 
Bærum ishall, under forutsetning av at beskrevne tiltak ivaretas. Det 
jobbes med å tilbakeføre ansatte, men tilbakeføringen må skje i 
samarbeid med omdisponeringsteamet, slik at viktige funksjoner 
opprettholdes.   
 
Til oppfølging: 
Aktivitets og dagtilbud til utviklingshemmede, jobbes med i løpet av 
uken, søknad om gjenåpning på gjenstående tjenester sendes 
kommunedirektøren i løpet av uken.  
 
Det jobbes fortløpende med tilbakeføring av arbeidstakere til 
tilrettelagt arbeid. Ca halvparten av deltakerne er tilbake. Ikke alle av 
de resterende skal tilbake med utgangspunkt i egen helse. 
 
Kommunedirektøren sender en generell oppfordring til 
kommunalsjefer/direktører om å søke om gjenåpning av gjenstående 
tjenester før sommeren. 
 

 
 
 
 
Grete 
Syrdal/Morten 
Svareverud 
 

6 Personell 
 
Beslutning: Rekruttering/ omdømmebygging. Opplegget ble presentert 
for pandemigruppen som slutter seg til at opplegget igangsettes. 
Sykepleierforbundet inviteres inn i det videre arbeidet. 
 
  

 
  
Tom Steen 

7 BIOM team 
Beslutning: Bemanningsløsninger ved eventuelle smitteutbrudd og 
ansatte i karantene. Det rigges to bemanningsteam bestående av 20 
personer i hvert team. Det arbeides med en modell for 
fagsammensetning i teamene. I tillegg rigges to lederstøtteteam på 3 
personer per team. Teamet består av leder, en ressurs fra HR og 

 
Tom Steen/Ole 
Ursin- Smith 



 

 

hygienesykepleier.  Bemanning i begge team tas fra tjenestene, de som 
skal bemanne teamene informeres så raskt som mulig. 
 
 

8 Utstyr. 
Risikovurdering og status og sentral lagerbeholdning: Grønn. 
Planlagt utkjøring gjennom hele sommeren. 
 
Det er en tilfredsstillende lagerbeholdning på utstyr. 
 
Beslutning: Pandemigruppen diskuterte tilbudet om testing av 
munnbind. Utstyr kommunen får fra Helse sørøst er testet, 
kommunens rammeleverandører leverer dokumentasjon på kvalitet på 
leveransene sine. Dersom det skulle bli behov for å teste utstyr fra 
andre leverandører gjøres dette ved FFI 
 
Beslutning: Pandemigruppen diskuterte samarbeid med andre 
kommuner om innkjøp av utstyr. Ordningen i Drammen er kun ment 
som et supplement til egen aktivitet ift å skaffe utstyr, det er ikke 
aktuelt på det nåværende tidspunkt. 
 

 
Anders Kildal 
 
 
Grete Syrdal 

9 Eventuelt 
Til oppfølging: På grunn av økt smitte på sykehjem i Oslo, tok 
kommuneoverlegen opp behov for rutiner for ansatte som eventuelt 
jobber både i Oslo og i Bærum. Det lages tydelige rutiner for testing og 
karantene. Sendes pandemigruppen. 
 
Det sjekkes hvor mange ansatte som eventuelt jobber i Oslo. 
 
Til oppfølging: Møtehyppighet og oppfølging gjennom sommeren. Det 
ble foreslått 2 møter per uke. Kommer tilbake til detaljer på mandag. 
 
Ansvar for rapportering tas inn i oversikten omtalt i pkt. 4. 
 
Beredskapsansvarlig refererte fra samarbeidsmøte med Røde kors 

 
Bjørg Dysthe 
 
 
 
 
Morten Svarverud 
 
Kristin Nilsen  
 
 
 
 
Brita Holmen 

   

 
 

  
  

 
 
 


