
Statusmøte 16. mars kl. 8:00 
Til stede: Lisa Bang, Grete Syrdal, Erik Kjelstadli, Morten Svarverud, Bjørg Dysthe, Merethe Dypfest 
Holst og Brita Holmen 

På telefon: Kristin Nilsen, Lars Erik Gharib-Alhaug og Hilde Sølvberg, 

Anders Kildal og Siri Anne Bjørnbakken er hjemme på grunn av forkjølelse. Merethe Dypfest Holst 
leder OPA gruppen fremover. 

Kommuneoverlegen: 

Smitte:  

 Antall smittet: 9+11 søndag, totalt 97 av de som er testet. 10 inneliggende BS, uavklart hvor 
mange fra BK. 

 Smittesporing: God hjelp med leger og sykepleiere i smittesporingsgruppen. Ansatt i PLO er 
positiv, medførte 10 ansatte i karantene.Ikke brukerkontakt.  

Bærum sykehus: 

 Bærum sykehus er overbelastet på infeksjonsavdelingen.  

 Oppretter fast daglig bulletin til Bærum sykehus.  

 

Legevakten: 

 116117: Rolig ift andre henvendelser. Stor nedgang i henvendelser. Responstid ca 5 min for 
innringere, vesentlig lavere. Egen hotline linje til OUS, og er høyt prioritert. 27 sekunder. 
Dersom OUS ikke kommer i kontakt med 116 117 må de gå i dialog med Lars Erik. 

 Koronatelefon: 11000 ringt totalt, besvart 1200-1300.  

 Testing:30 kl 7-8, 12 hjemmetesting mandag og tirsdag. Oversikt over testkapasitet;morgen 
ettermiddag og bil ila formiddagen sende på epost til Grete. 

 Luftveisklinikk, vurdere om triagetelt som er mest hensiktsmessig, om alle med 
luftveissymptomer blir undersøkt der. Behov meldes Grete i løpet av dagen. 

Status:  

Pleie og omsorg:  

 175 i hjemmekarantene. Forskyver personell internt. Må ha en prioritert oversikt over behov. 

 Testing av beboere på sykehjem og omsorgsboliger: Mulig at pasienter testes av ansatte på 
institusjon. Teste pasienter og ansatte med symptomer. Viktig med tydelige kriterier for om 
ansatte i karantene skal testes ved symptomer. Sykepleier på hjul sendes til sykehjemmene 
etter plan.Hvor mange skal testes? Blir nok nasjonale føringer ift testing av pasienter og 
personell. En bil vi har tilrettelegges for testing på institusjonene. Satser på kapasitet vi har. 

 Fått 74 svar på webcruiter på henvendelse om helsepersonell. PLO må styre tilgang og behov 
med bistand fra HR- PLO må ha kontroll på lister og ha god oversikt.  

 Viktig at all info fra FHI blir fulgt opp og videreformidlet. Bente Rudrud Herdlevær følger opp 
dette. 

 Må rigge egen koronatelefon for helsepersonell. Merethe tar det med Lars Erik. 

 Fysioterapi stengt. Avklaring fra kommuneoverlegen ift barn og unge og andre utfordringer de 
står i. Må være i dialog med de private for å sikre drift. 

 BPA rollen må avklares.De jobber som vanlig. Brukervalg og enkeltkjøp går som vanlig. 

 Besøkskontroll på sykehjem: Oslo har stengt, men kan komme på besøk etter avtale. 88 
besøkende på sykehjemmene og 17 i omsorgsboligene for eldre i løpet av helgen.  Ny  



Morten utformer kriterier om midlertidig ytterligere innstramning sammen med Lisa som går på 
sosiale medier.  

 

Barn og unge: 

 Stanga stenges og avlastning skal  kun gi nødvendig helsehjelp. 

 

Sårbare grupper: 
 

 Kartlegge behov, BPA, støttekontakter. Nødvendig helsehjelp må ivaretas 

 Seniorsentrene foreslår innbyggertelefon 65+.  

 Haug skole, ønsker skoletilbud. Må vurdere om noen av disse barna gå på andre skoler. Få 
er hjemme. Utfordringer også med ressurser og lærere. Kristin tar det med Siv. 

 Mange på hjemmekontor som kan benyttes i andre virksomheter. Bruke ressursene vi har. 

Kommunikasjon: 

 Holde karantenen må kommuniseres. 

 Bemannings initiativet. 

 Media til å informere om endring i testregime. 

 Kommet oversettelser på FHI. 

 Lage filmsnutter på sosiale medier. 

 Vurdere ny sms til befolkningen.  

 Ordfører ut med budskap til befolkningen? 

Oppfølging: 

 Kapasitet på NAV sjekkes av Grete. Publikum kan fortsatt oppsøke NAV. 

Frivillighet: 

 Mona Rafen og Nina Kolbjørnsen. 

 Frivillighet og mobilisering tema i kriseledelsen i dag.  

Oppfølging: 

 Oversikt over medisinsk smitteutstyr og desinfeksjonsmidler, lager og behov. 

 Koronatelefon til helsepersonell ansvar Lars Erik. Merte avklarer i OPA møte. 

 

Neste møte: 16. mars kl. 15:30 



Statusmøte 16. mars kl. 15:30 
Til stede: Lisa Bang, Grete Syrdal,  Morten Svarverud, Bjørg Dysthe, Merethe Dypfest Holst og Brita 
Holmen 

På telefon: Kristin Nilsen,  

 

Korona E-postadressen: Magne orienterte om skjemaløsning til epostadressen.  Han lager et skjema 
som kun består av informasjon om fornavn, etternavn og telefonnummer, for å unngå eposter som 
inneholder helseopplysninger. Epostene besvares som tidligere. Magne Bjella går i dialog med Tonje 
ser på informasjon som skal legges ut. 

Asker kommune: raporterer at de har god responstid på koronatelefon. Pt åpen kl. 8:00-20:00 
hverdager og 9:00-15:00 i helgene. Vil utvide tilbudet.Går tydelig ut til sin befolkningen om at de skal 
bruke koronatelefionnummmer til Asker 

Fra torsdag åpner Asker en korona poliklinikk på Søndre Borgen. Onsdag opprettes det på Bråset. Det 
er planlagt å oppretter noe på Filset også. Alle nye funksjoner skal være i drift fra torsdag 19. mars. 

Lisa kontakter Jon og ber dem gå ut med denne informasjonen til alle sine innbyggere. 

Kommuneoverlegene 

Smitte:  

2 nye smittede, totalt 88. 
Fra nå av skal alle prøver sendes til analyse på OUS. Det betyr at flere analyser gjennomføres daglig. 
2 er utskrevet fra sykehuset. 5 er fortsatt innlagt. 
 
Sengepost for utskrevne pasienter som er positive: Det er viktig at Bærum kommune ser på å 
opprette en sengepost for de som utskrives med positiv test. Morten følger opp. 
 
Testkapasitet: 50-70 + kveld ca 50, Prøvetaking på hjul 10-12 pr vakt. Prioritere å møte opp på LV. 

 
Smitteutstyr: 

Har gått tomt for briller. Kan gå til innkjøp på Nille, Nille Europris Claes Olsen. 

Briller er flergangs. Kan bruke annen øyebeskyttelse. FHK får i oppdrag å gå til innkjøp av briller. 

Tonje og Merethe avklarer.  

NAV: rigger publikumsmottak med mulighet for de som trenger å oppsøke NAV. Kartlegger steder 

med kriseboliger som benyttes. Lager plan B dersom de stedene må stenge. 

Lavterskeltelefoner har økende trykk. Blir utrygge. Friskliv og mestring har mobilisert turnus og linjer. 

 

Frivillighet: 

• Mona Rafen og Nina Kolbjørnsen. 

Trygghet - handling - transport.  Jobbe gjennom organisasjoner.  

Frivillighetssentralen Fornebu er stengt. Kommunedirektør skal ha møte med frivillighet i morgen. 

 



 

Fysioterapeutene er i god dialog med de private. De private ønsker å jobbe for kommunen. Må 

registrere seg i webcruiter. Haug jobber med spre barna. 

 

150 har har registrert seg i webcruiter 

 

Barnehage har 170 barn som har søkt om tilbud. Er i tett dialog med barnevernet om de sårbare 

gruppene.  

Skole: 190 barn bedt om tilbud. Dialog om de sårbare barna. Hva med de eldre sårbare barna. 

Gartnerveien og Haug har mange barn til stede. 

Stanga er stengt. Støttekontakter er stoppet.  Lisa deltar for å finne løsning for å informere. Må 

koordineres med Tildelingskontoret. Vurdere hvem som må ha nødvendig helsehjelp. 

 

Kriseledelsesmøte: 

De som vil besøke terminale på Hospice  må ringe og avtale på lik linje som ved øvrige institusjoner 

og sykehjem. Det legges til rette for møte mellom pårørende og terminale. Morten utformer 

informasjonsskriv. 

 

Fastleger, helsepersonell som er nærkontakter og kriseledelse prioriteres til eget koronatelefon 

nummer. Må gå via en leder, med prioriteringsliste. Blir satt opp på liste til testing. Tonje lager 

retningslinjer for dette sammen med Merethe. 

HR jobber med en personalkabal, arbeidstidsbestemmelser mm. De har laget en oversikt over hva 

som er tatt ut av ressurser. 

Oversikt over behov, HR gruppen svarer ut behov. Morten og Grete vil kvalitetssikre listene. 

 PLO: 22 pasienter som blir testet av prøvetaking på hjul i dag. Må få avklart hvordan PLO og HeSo 

melder pasienter med symptomer?? 

 

 



Pandemigruppen 17.03.20 kl. 08.00  
 
Til stede: Kristin Nilsen (telefon), Bjørg Dysthe, Merethe Dypfest Holst, Ole Ursin, Brita Holmen, 
Anders Kildal (telefon), Lisa Bang, Grete Syrdal, Erik Kjelstadli (telefon), Morten Svarverud, Maria Hee 
Furulund 

Ikke til stede: Frantz L. Nilsen 

Kommuneoverlegen: 

Smitte: 

• Antall smittet: 98. Åtte på sykehus, fem fra Bærum (kveld, 16.03.20) 
 

• Smittesporing: Halvparten av tilfellene er innenlands-smitte med ukjent smittekilde. Det jobbes 
fremdeles med å spore smittekilde 
 

Legevakten: 

• 116117: 3 minutter responstid på dagtid. Noe lengre tid kveldstid. Antall anrop er lavere. Det 
settes opp en tredje fullverdig linje (ikke lydlogget) 17.03.20.  

• Ny telefon: Telefon for helsepersonell ble satt opp 16.03.20. For innmelding av personer som 
bør testes.  

• Koronatelefon: Det er lagt inn en beskjed om at innbyggere i Asker skal bruke Askers tilbud.  

• Korona e-post: 749 e-poster ettermiddagen 16.03.20. grete kontakter personvernombudet for 
å se på videre praksis. Arbeidet med skjema på nettsidene består inntil videre.  

• Telt: Legevakten beskriver behov i eget notat, sendes Merethe i løpet av dagen 17.03.20.   

Status:  

• Karantenetall: 103 i Helsetjenester barn og unge, Fritid og avlastning og Heso. 220 i Pleie og 
omsorg. 

• Testing: Prøvene går per nå til laben på Bærum sykehus. Denne uken sendes prøvene til 
Ullevål for analyse. Svar mottas som tidligere. Prøvene skal fortsatt leveres på bærum 
sykehus, så videresender de til Ullevål. Dette gjelder denne uken.  
 

Media:  

• NRK kjører en sak om smittvernutstyr i hjemmesykepleien.  
 

Orienteringer:  

• Ole Ursin deltok på møtet for å orientere om opprettelse av eget rigg med ressurspersoner 
som vil bistå i ulike deler av organisasjonen. HR/Administrasjonsbistand, Eiendom, Teknisk, 
DigIT, økonomi, loggførere/referat, kontakt og koordinering m.m.  
 

• Faste møter med Vestre Viken, Bærum sykehus fremover. Videomøter to ganger i uken på 
ledelsesnivå. 

 

 



Pleie og omsorg:  

• Testkapasitet: Det er meldt om 22 personer fra sykehjem og omsorgsboliger. Testbilene har 
ikke kapasitet per nå. Testbilene klarer maks 10 tester per bil per vakt. Dette fylles opp mellom 
kl. 7-10. Det er mye logistikk og forberedelser rundt Testkapasitet: Testing kl. 8 og 13:30 + 
19:30 og prøvetaking på bil. Hadde ikke kapasitet til å ta de 22 Morten meldte i går. 
Prøvetakingsbil er overbelastet. Kan PLO lage et team som kan bli lagt under legevakten som 
kan teste. Følges opp i OPA. Kapasitet er maks 10 pr bil pr vakt. Mange praktiske 
forberedelser krever tid prøvetakingen (rekvisisjoner, journalnotater, pakking av prøveutstyr, 
parkering, smittevernutstyr, riktig håndtering av prøvene).  

• Tidkrevende med institusjonene. Hilde ser på dette sammen med Morten. Sykehjemslegene 
involveres, fylle ut rekvisisjon bortsett fra rekvirent. LV kjører til de de får til på lista. Prioritere 
omsorgsboligene inntil avklaring om testing av PLO. 

Prioritering 

Oppfølgingspunkter:  

• Testing ute på sykehjem og i omsorgsboliger: Oppfølgingspunkt på OPA-møte 17.03.20. 
Legevakten prioriterer omsorgsboligene inntil videre. 
 

• Ressurser til å håndtere helsepersonell som har henvendt seg til kommunen for å bistå. 191 
personer som har meldt seg. Disse må ivaretas på en god måte.  

• Legevakt-telt. Røde Kors kan bidra.  
 

• Smittevernutstyr 
 

Neste møte: 15.45.  

 
 



Statusmøte 18 mars kl. 08:00 
Til stede: Lisa Bang, Grete Syrdal,  Morten Svarverud, Bjørg Dysthe, Merethe Dypfest Holst, Ole Ursin 
og Brita Holmen, 

På telefon: Erik Kjeldstadli, Kristin Nilsen og Anders Kildal, Hilde på legevakten 

Kommuneoverlegene 

Smitte:  

• Antall smittet: 2 nye, 103 totalt 

• Meldt fra WHO at testkapasitet skal økes, må komme strategi fra nasjonalt hold. Behov for å   
politi og brann. Ole tar med Svein. 

Bærum sykehus: 

• Gul beredskap 

• Lav ordinær virksomhet. 

• Utfordrende med anestesileger i karantene, men samarbeider godt med Martina Hansen 

• Innlagt 10 pasienter, hvorav 4 fra Bærum, 1 på resprator 

• Dialogmøte med kommunene Asker og Bærum X 2 pr uke, Frantz, Grete, Morten og Brita 

Legevakten: 

• Responstid 116 117: responstid økt siste døgn, knyttet til opplæring av nye operatører. NATT 
3 MIN. ANTALL ANROP FALLER 

• Testkapasitet: Satt opp liste frem til fredag nå. Tester 110 i dag og kveld + noen innimellom. 
LV har rigget eget testteam. 
Usikkert hvor mange som er fra Asker på listen. Bærum sykehus tester egne ansatte og 
inneliggende pasienter. Legevakten sender liste med de fra Asker virksomhetsleder Helse i 
Asker Testing  
PLO: 11 nyepå liste i går. 4 à 22 ble tatt i går, dvs. 29 på liste pt. Dette gjelder pasienter. 
Testing av ansatte fungerer. Flere hjemmeboende med behov for testing hjemme. Opplæring 
av ansatte i PLO, rigges ila dagen. Testkapasitet til samlokaliserte boliger 

• Koronatelefonen: 

Karantene: 

• 85 i karantene i Heso 

• 20 i Barn og unge.    

• 245 i hjemmekarantene, 2 seksjonsledere i karantene i PLO. 

PLO: 

• 1 tjenesteleder har testet positivt. Har vært sammen med mange andre ledere. 

• 1 ansatt i bolig er positiv, har isolert de 4 brukerne 

• Lønnås pasient sendt med symptomer kl. 06:00 til BS. 2 er satt opp til test på den avdelingen 

• 45 senger klare for Dønski + 100 senger har ankommet Kommunegården. 

Telefoner: 

• Opprette telefoni på seniorsenterene 9-15. Få på plass logistikk og rulleringsplan. Anett Dæhli 
i kommunikasjon bistår med informasjon. Åpne så snart som mulig, senest mandag. Involvere 
frivillige. 

• Rask psykisk helsehjelp skal etableres 



Bevertning til mannskap: 

• HR har fått ansvar for bestilling om bevertning til ulike virksomheter. Matservering til 
legevakten starter i dag. Kunnskapssenteret rigger og ivaretar. Ole har ansvar 

• Matproduksjon til mannskap: Behov for ressurser. Tonje og Lars Erik kan avgjøre. 

 

Kriseledelsen: 

Behov for å være mer operative og ta mer initiativ. Ha en god link inn til Pandemigruppen. 
Møter X3 pr uke mandag – onsdag fredag. Møtene gjennomføres primært på Teams. 
 

- Frivillighet: Mona Rafn + seniorsentrene. Mona kontakter de store organisasjonene. Må 
organisere frivillige. 

- Ole må bistå med å bemanne hjelp til Bærums befolkning. 
- Bærumssamfunnet: Fredag går Lisbeth ut med apell til befolkningen om å følge opp naboer, 

lokal dugnad. 
- Rus og psykisk helse. 

Oppfølging: 

• Mange sitter trangt. Flere lokasjoner for bruk til oppdrag. Malmskriverveien, Kunnskapssenteret 
kan benyttes. Ole er kontakt. 

• Ønskelig at Anskaffelse står for sentrale bestillinger, desinfeksjonssprit. OBS flyt og dialog med 
Anskaffelse. Anders, Ole og Tonje og Heidi Rygg ser på dette i dag 

• Frantz og Morten avklarer hvordan varsles om hjemmeboende som er testet positivt. 

• Starte opplæring av ansatte i PLO som kan teste. Morten kontakter Germar 

• Arbeidssentrene kan muligens sy smitteuniformer. Morten og Grete ser på det. 
 

• Folk må ikke komme på jobb når de er forkjølet, MÅ ut på Yammer 

 



Møter i pandemigruppen – koronautbrudd 
Dato: 19.03.2020 
Klokken: 08.00 

Tilstede: Grete Syrdal, Morten Svarverud, Bjørg T. Dysthe, Geir Haugen  

På telefon/Teams: Erik Kjeldstadli, Kristin Nilsen og Anders Kildal, Christian Holmås Haave, Brita 

Holmen, Ole Ursin Smith  

 
 

Referatene loggføres i CIM etter møtene. Referatene sendes ut til møtedeltakerne på e-post via CIM. 

1 Status kommuneoverleger Ansva
r 

 • Smitte: 111 personer 
Ansatte på Vestre Viken HF testes. Kommunen får testresultater på de som er bosatt i 
Bærum.  
Ullevål har ikke kommet i gang med nye maskiner. 
Spørsmål om disse resultatene vil komme inn i profil: Det vil det ikke gjøre.   

 

• Status smitteoppsporing 
Tester helsepersonell. Spørsmål om hvor smitten oppstår. Mange er blitt smittet i 
eget hjem, mens en gjennomgang av 12 tilfeller i går viser at 8 ikke har smittekilde.  Er 
det noen etterslep på testing? Det er det ikke, prøvene fra i går er fra dagen før.  
 

• Innlagt Bærum sykehus 

• Utskrevet Bærum sykehus 

• Annet fra kommuneoverlegen 

• Status fastleger  
Det er 25 i karantene. Disse er i påvente av prøveresultat. 
Det er også et spørsmål om avlønning av disse, men det kommer vi tilbake til.  

 
  

 

2 Legevakten Ansva
r 

 • Responstid 116117 – drift ordinær legevakt: vesentlig bedre, kjørt opplæring i 
går. Gjensomsnitt dag 3,5 minutt, kvelden 6 minutter: 1 minutt og 50 sek på 
natt. Vesentlige kortere enn tidligere.  

Utvikling i antall henvendelser 116177  

 



 
 
 
Ordinærlegevakt: Fagutviklingssykepleier og teamleder har god kontroll på 
ordinærlegevakt.  
 
Avdeling korona: 51 til testing på morgen, 20 klokka 13:00. Alle testing gjøres av 
sykepleier, dette fungerer bra. Germar tilbake å jobbe med fag.  
 
Vi er mange mennesker samlet. Må jobbe med et oppholdsrom til, sånn at vi ikke 
begynner å smitte hverandre innbyrdes. Avdeling utgjør 50 årsverk, fungerer bra med. 
Kent jobber med turnus. Fått på plass teamlederfunksjon dag og kveldsvakt. Dette vil 
gjøre at dette vil skli bedre.  
 
PLO skal teste teste 09-21, men dette er underlagt legevakten. PLO stiller med turnus, 
personell, sjåfør og bil. Germar har kontroll på dette. Hilde tar spørsmål med han.  
 



Legevaktsbil 2: Har ikke klart å bemanne alle vakter, men den gikk på kveld mandag, 
dag og kveld tirsdag, dag i dag, dag torsdag, kveld fredag, dag og kveld lørdag og 
søndag. Vaktene publisert på legevakt.no  
 

• Koronatelefon og e post:  
 
Koronatelkefonf: I går klokka 19 var det ventetid 5 minutter. På dag tid 1 time og 40 
minutter på dagtid. Men jobber med en del opplæring, håper å få ned responstiden.   
Gått ned fra antall henvendelser. Den 16.03 var vi oppe i 1759, i går 18.03 ned til 574. 
Betydelig reduksjon i antall henvendelser. Mye aktivitet når testkriteriene ble endret.  
 
 
Ellers teltene på plass: Grovsortering på undersøkelsesrom og jobber med 
pasientflyten og hygienetiltak. Det står på agendaen i dag. Teltene brukes hele 
døgnet.   
 
Mellom fem og sju på vanlig legevakt i karantene. 
Ikke oversikt på avdeling korona. Har ikke rukket å snakke med alle, men det utgjør 
ikke et problem per nå. Det jobbes med å få bedre pauseavvikling og fasiliteter. 
Forsterke budskapet om at folk med symptomer må holde seg hjemme. Dette blir 
gjentatt på alle rapporter.  
 
Ingen melding på noen mangler av utstyr på legevakta.  
 
Vi har ingen rapporteringsrutine på korona-eposten på 08-rapporteringen, men dette 
kan vi få på plass til i morgen.   
 
 
 
 

 
 

3 Ansatte i karantene Ansva
r 

 • HESO 

• PLO 

• Barn og unge 

• Etterhvert andre tjenester – rapporteres fra ett av teamene 
 
I går kom det en veileder for Rus og psyksisk helse. Hilde Rosenlund skal se på dette 
og egne tiltak som er spesielt rettet mot denne gruppen. Vært i dialog med 
frelsesarmeen og Fontenehus om hvor mye de kan følge opp sine brukere også på 
telefon eller andre mulige veier og metoder. Følger opp dette opp mot 
frivillighetsgruppa. 
 
97 i karantene HESO , hvorav 12 på den ord legevakten.  
 
 
 

 

4 Status utstyr Ansva
r 



 Henvendelse fra Eirik Lindstrøm om at det har forekommet noe tyveri av 
smittevernutstyr på en av våre institusjoner: er det vaktbehov på lageret vårt? Mulige 
at dette gjelder Marihaven eller Dønski. 
Anders og OPA- tar opp dette.  
  
 
Henvendelse fra Samfunnsmedisinerne: Flerbruk av utstyr smittevern – bruke på flere 
samtidig.  Har vi begynt med dette ved legevakten. Har vi effektiviseringsmuligheter 
for dette andre steder?  
Dette er ikke gjennomførbart per nå. Skal tenke mer på det. Maskene kan bruke på 
nytt, men det krever et meget bevisst forhold til smitte.  
 
Status fra OPA og status på innkjøp  
Møte med innkjøperne, for å følge opp bestillingsrutiner og skrivet fra 
helsedirektoratet om hvem som skal bestille sentralt.   
 
Vi har fått en henvendelse av lokal leverandør. Eirik skal takke høflig nei. Satt i 
gangSister i business som skal sy1000 smittevernsdrakter som er flergangs.  
 
Har vi fått en avklaring med sykehuset: Bytte av 1000 p3masker mot vanlig 
munnbind?  
Vi har fått inn fler masker enn det vi har i går. Vi har rundt 400. Ikke mye , men nok til 
at vi flyter.  
 
Ønsker en oversikt lagerstatus til ettermiddagsmøtet. Ønsker en status på basalt 
smittevernutstyr: munnbind, stellefrakker, lange hansker, briller eller visir. Hva vi har i 
dag og det som står i bestilling. Det er stor usikkerhet til hva som leveres når 
fremover.  
 
 
 
 
 

 

5 Oppfølging /status fra OPA Ansva
r 

 Vi ser fortsatt på brakker 
Diskutere flytting av innkjøpsteam til kunnskapssenteret 
Seniortelefon er klar fredag klokka 9  
Psykisk helse-telefon klokka 9  
Skal se på dette med tyveri av smittevernutstyr  
  
 
 

 

6 Pleie og omsorg Ansva
r 

  
Sykepleiere som skal være med testteam er hos Germar for opplæring. Begynner å 
kjøre klokka 9. Har valgt å prioritere sykehjem. 18 pasienter som skal startes med, se 
hvor langt de kommer i dag. Så tar vi omsorgsbolig for eldre etter det. Dette er etter 
prioritering i går: omsorgsboliger med mennesker med utviklingshemming og 

 



rus/psykiatri er ikke prioritert for testing slik vi forstår nasjonale testkriterier pt. 
Venter på klarere føringer.  
 
Dette kan bety, når vi har en analysetid på under et døgn at vi kan sitte på en fredag, 
med flere positive svar. Hvis vi skal iverksette tiltak, må vi se for oss dette før en helg. 
Tiltakene er knyttet til isolering. Utfordringene er de som er meldt for test mandag, 
kan ha symptomer tidligere i helgen, da er vi tilbake 24 timer før der. Da kan en hel 
personalgruppe måtte dra hjem, da kan alle ha vært borte i. De har gått på jobb i 
denne perioden. Det har blitt utført lokale smitteverntiltak på de pasientene som har 
utvist symptomer. Men ikke gjort tiltak på de som eventuelt vil bli definert som 
nærpersoner ved en eventuelt positiv test.  
 
Bør kjøre med de andre bilene i tillegg til dette nye testteamet. Morten har dialog 
med Germar.   
 
Dialog med Lars Erik om testkapasitet: satt opp pasienttelt. Fikk beskjed fra Hilde R at 
Asker-pasienter er ryddet ut av listen. Har fått frigjort kanskje 8-10 per dag. Noe mer 
kapasitet. Lars Erik forslår om vi kan få til et eget spor for ansatte. Slik at vi kan få 
jobber raskere tilbake jobb.  
 
PLO får  oppdateringer 08:30. 273 personer er hjemme, en reduksjon på 2 fra i går 
kveld. Disse er over karantenetiden på 14 dager.  
 
 
 
 
 

7 Punkter fra Kriseledelsen Ansva
r 

 Ble tatt i går  
 

 

8 Oppfølgingspunkter Ansva
r 

  
Avklaring fra kommunikasjon:  
Budstikka ønsker innsyn i referat fra kriseledelse. Må avklares hva som er praksis på 
dette. Må få en avklaring av kommuneadvokaten hva vi kan gi innsyn i.  
 
Kommunikasjon ser litt på hvordan vi kommuniserer seniortelefon og andre telefoner 
med budstikka.  
 
Ole: I forbindelse med seniortelefonen og initiativene med frivilligheten. Vi er i dialog 
om å se hvordan vi koordinere hvordan vi frivillige kan utføre forskjellig praktisk 
arbeid.  
 
Kristin har snakket med Siv Herikstad om hjertetelefoner og miljøtelefoner. Innført på 
alle skoler. Ment som barn kan ringe inn. Foreldre har også spurt om hvordan man 
skal snakke med barna. 
 

 



Bemanningsgruppen: Skal vi gå ut med en ny annonse? Ca. 300 som har henvendt seg 
til nå. Padnemigruppa ønsker status på hvor mange har vi vært i kontakt med og 
status. Ønsker fast punkt.   
 
Ole: siste rapport – operativ rekruttering starter i morgen. Kontroll på alle som er 
søkt, de er sortert og er scanna. Ringer kandidater, sjekker autorisasjon, politiattest, 
karantene, risiko etc.  
 
Starter med rekruttering og intervju i dag. Ønsker å få opp antall sykepleiere, leger, 
helsesykepleiere, vernepleiearbeider, helsefagarbeidere, hjelpepleiere og annet. Får 
det i løpet av dagen fra Ole.  
 
Fra Erik: Ønsker å få opp en oversikt om hvilke områder vi må jobbe med på kort og 
lang sikt. Ha dette opp som et tema på dagsorden i morgen eller på mandag. Få opp 
forholdet mellom kriseledelsen og pademigruppa på dette. Sette opp en skriftlig 
oversikt over oppgaver på kort og lang sikt. Kristin skal begynne å se på dette i dag.  
Få opp hvilke undergrupper vi har.  
 
 
 

9 Eventuelt Ansva
r 

 Frantz har jobbet med et budskap, hva er en karantene vs. Hva er isolasjon. Disse 
brukes om hverandre i tjenesten, men dette må skilles på og oppleves tydelig. Og hvor 
lenge skal du være hjemme, etter oppfordring fra kommunedirektøren.  
 

 

 



Møter i pandemigruppen – koronautbrudd 
Dato: 19.03.2020 
Klokken: 15.00 

Tilstede: Lisa Bang, Grete Syrdal,  Morten Svarverud, Frantz Nilsen, Merethe Dypfest Holst, Ole Ursin 

og Brita Holmen, 

 På telefon/Teams: Morten Svarverud, Merethe Dypfest holst Erik Kjeldstadli, Kristin Nilsen og 

Anders Kildal,  

 
 

Referatene loggføres i CIM etter møtene. Referatene sendes ut til møtedeltakerne på e-post via CIM. 

1 Status kommuneoverleger Ansvar 

 • Smitte:  
Ingen nye i løpet av dagen. Vi prøver å jobbe med å rydde opp ift til 
mikrobiologen.  
Prøvetaking gått fra OUE til Drammen og tilbake til OUE. Prøver som 
har blitt borte. I Drammen har de praktisert en prioritering der de 
har valgt bort noen. De skal analyseres i løpet av dagen. Sendt ut et 
skriv om hvilke kriterier de bruker. Det ønsker vi å adressere som et 
avvik. Vi forsøker å komme i kontakt med en klinikkovergripende 
leder for å adressere dette. Vi kan ikke endre prøvested eller 
prøvekriterier uten å konferere med oss. Kommer tilbake til hvor vi 
lander. Det kommer nye føringer på nasjonalt plan videre. Vi må 
følge nøye på dette fremover. Ingen endring på våre testkriterier.  

 

• Status smitteoppsporing 

• Innlagt Bærum sykehus 
Ingen nye innleggelser fra Bærum, utover de fire som har vært.  
 
Asker oppretter en covid-avdeling ved Solgården, for 
utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Skal være aktiv ganske 
raskt.  
 
Friske pasienter: Jobber med å lage denne statistikken. I løpet av 
ettermiddagen en oversikt over kjønn og aldersfordeling bli klar i 
løpet av ettermiddagen.  

 
 

• Utskrevet Bærum sykehus 

• Annet fra kommuneoverlegen 

• Status fastleger  
Ønsker å komme til enighet om avlønning i ettermiddag. Hvis man ikke 
kommer til enighet blir dette et tema i morgen.  
Det er kommet en henvendelse fra en fysioterapeut om avlønning. Skal 
ta denne problemstillingen med bemanningsteamet.  
 

 

2 Legevakten Ansvar 

 • Responstid 116117 – drift ordinær legevakt:   



• Koronatelefon og e post:  

• Testkapasitet 

• Annet fra legevakten  
 
 

 

3 Ansatte i karantene Ansvar 

 • HESO 

• PLO 

• Barn og unge 

• Ettterhvert andre tjenester – rapporteres fra ett av teamene 
 
 

 

4 Status utstyr Ansvar 

  
 
 

 

5 Oppfølging /status fra OPA Ansvar 

 Fastleger: Kom et signal om at de hadde mindre arbeid og mindre 
inntjening og vurderte permittering av noen ansatte. Nico tar dette, da 
det ser ut som det vil være jobb fremover.  
 
Bruk av eksterne, som har meldt seg til kommunen via webcruiter. Fått 
utfordringer med HR og lønn. Ønskelig med et eget onboardingsteam. 
Det lages et flyt-skjema med behov fra tjenesten, og hvem som gjør hva 
som skal gjøres på vei ut igjen. Tydelig på bestiller og utfører. Må 
fremkomme hvem som er kontaktpersoner i PL og HESO osv. Kristin 
melder også til Bente R.H at det er et ledd som mangler.  
 
 
Meldt fra HR- akutte behov i pleie og omsorg, og om det er mulighet for 
å omdisponere fra HESO. HR har fått en oversikt over personell fra HESO. 
Usikkert om denne er oppdatert. Anders sjekker opp.  
  
 
Materiell: Det er sendt ut en mail som er hva som er i bestilling og hva 
som er tilgjengelig av materiell.  
Det har vært et møte med innkjøpsteamet. Disse flytter inn på 
kunnskapssenteret. Alle henvendelser fra leverandører skal sendes til 
Tone Vingen. Hun tar avsjekk om disse er lovlige etc opp mot 
Brønnøysundregisteret. Hvis vi trenger utstyret, kjøper vi dette. Hvis ikke 
gir innkjøp et høflig svar, med også henvisning til Sykehusinnkjøp HF.   
 
 
Har vi det utstyret vi trenger gjennom helgen? Nei, diskuterer dette med 
legevakta. Der begynner det å bli kritisk lavt. Må sjekke dette opp mot 
Tone.  
Meldingen om at alt skal sentralisering gjennom fylkesmannen, og en 
mulighet til hastebestillinger. Noen har visstnok prøvd dette. Får et svar 
på dette senere.  
 

 



 
 Avklaringer rundt «sykepleier på hjul». Hvem skal lede de? Hvor skal det 
ligge organisatorisk? Vi lar det gå et døgn til. Får mer oversikt over 
brakker etc. Kan diskutere mer av dette. Må være ledet fra legevakta, 
men trenger ikke å sitte på det. En fremskutt legevakt.  
 
 
 

6 Pleie og omsorg Ansvar 

 Etter resultater av testing i dag: Jobber med hvordan de kan isolere rom, 
deler av avdelinger, avdelinger og hus. Jobber med bemanning 
kontinuerlig hvis disse blir satt i karantene.  
 
Viken fylkeskomme: Orientering om tannhelsetjenester- lagt ned all 
ordinær aktivitet. Gjelder også institusjoner. Tre 
akuttberedskapsklinikker, en i Sarpsborg, en i Hønefoss og 
tannhelsetjenestens kompetansesenter, Øst i Oslo. Kommer på plass når 
smittvernsutstyr er på plass.  Akutt tannhelsehjelp, ta kontakt med 
nærmeste tannhelseklinikk på telefon med lenke.  
 
 

 

7 Punkter fra Kriseledelsen Ansvar 

  
 

 

8 Oppfølgingspunkter Ansvar 

  
 

 

9 Eventuelt Ansvar 

 - Kristin har sett på struktur hvilke arbeidsområder denne gruppa 
skal ha. Hva som ligger under pandemi, kriseledelse, operativ 
fellestjenester og frivillighet. Det er laget et Word-dokument 
som Grete og Anders ser mer på i morgen.   

- Innsyn i referat i kriseledelsen. Ikke noe der på nåværende 
tidspunkt er taushetsbelagt informasjon. Kan gi det til budstikka. 
Skal vurdere det med kommunedirektøren om det er møtene 
fremover eller de som har vært også som skal gis. Budstikka 
ønsker å være tilstede i kriseledelse, men dette mener 
kommuneadvokaten at vi kan avslå, da dette ikke er et 
folkevalgtmøte. 

- Ny struktur for punkter i møte med kriseledelse og 
møtereferater og mandat i kriseledelsen. En tydeliggjøring av 
roller og mandater.  

 
Spørsmål om BPA er helsepersonell og om disse kan teste seg. Ansatte 
på Haug og Gartnerveien har blitt klassifisert som helsepersonell.  Det 
bør diskuteres mer senere. Det utarbeides informasjon til leverandørene 
at de må være strengere med krav om at ansatte ikke skal på jobb med 
symptomer.  
 
Ønsker at ordfører adresserer at det ikke skal være ansamlinger av 
mennesker i sitt «Budskap til folket»  

 



 
Ønsker at gruppa ser på hvilke scenarioer vi kan få i løpet av helgen i 
løpet av morgendagen, og hvordan vi kan løse dette.  
Hr- bemanner opp et innsatsteam. Som kan være klar i helgene. Har 
begynt med dette på legevakta også. Tar en prat etter møtet på dette. 
Kristin melder dette til Bente.  
 
62 ansatte i barnehage er omdisponert og disponible fra i morgen. De 
skal hjelpe til på sykehjem og omsorgsboliger. Gjøre praktiske oppgaver.  
 
Ordfører og kommunedirektør skal i møte med statsråd, der de ønsker å 
se på signaler om regjeringen har noen tanker om hvor lenge barnehage 
og skole skal være stengt.  
 
Seniortelefonen åpner i morgen. Ordfører møter Budstikka på Hennie 
Onstad klokka 9, 20.03. Viktig at budskapet rundt telefonen er klar. Geir 
sjekker om de siste endringene og kommunikasjon er formidlet.  

 



Møter i pandemigruppen – koronautbrudd 
Dato: 20.03.2020 
Klokken: 08.00 

Tilstede: Grete Syrdal, Lisa Bang, Gjertrud og Ingrid Elfstedt Glendrange, 

 På telefon/Teams: Kristin Nilsen, Anders Kildal, Brita Holmen, Morten Svarverud 

 
 

Referatene loggføres i CIM etter møtene. Referatene sendes ut til møtedeltakerne på e-post via CIM. 

1 Status kommuneoverleger Ansvar 

 • Smitte 
o 123 smittede, 9 nye i går 
o 1 ansatt i PLO – hjemmesykepleien 
o 1 positiv ansatt på Mariahaven bo- og behandlingssenter 

• Status smitteoppsporing 
o Fungerer godt. Trend: flere internsmittede. 

• Innlagt Bærum sykehus 

• Utskrevet Bærum sykehus 

• Annet fra kommuneoverlegen 

• Status fastleger  

 

2 Legevakten Ansvar 

 • Responstid 116117 – drift ordinær legevakt:  
o Antall anrop går ned 
o gjennomsittlig responstid  

▪ Dag: 4 min 10 sek 
▪ Kveld: 4 min og 3 sek 
▪ Natt 1 minutt 

• Koronatelefon og e-post:  
o 574 anrop for to dager siden 
o 351 anrop i går 
o Rapporteringssystem for e-post er ikke på plass enda, 

men er i dialog med DigIT på dette 

• Testkapasitet 
o 18 pasienter testet i går.  
o 15 pasienter skal testes i dag. Liste blir levert på 

legevakten 8.30, testteamet kommer klokken 9.00 og 
starter jobben. Da er sykehjem og omsorgsboliger tatt 
hånd om. Ekstra kapasitet for testing fra disse etter i dag. 

o Setter opp folk til testing på legevakten til og med 
mandag 

• Annet fra legevakten  
o Rolig i avdelingen 
o Ansatte i karantene: 19 personer på ordinær legevakt. 
o Det er tilført 5 helsesykepleiere fra helse og oppvekst, 

straks ferdig med opplæring. Oppe og gå fra neste uke.  
o Drift i helgen: ok 
o Telt: Satt opp i system, gjenbruk av smittevernutstyr. 

Kaldt i teltet, det kommer gulv på mandag 

 



• Legevaktbil 2: kontroll over helgen 

• Jobbe med HR i dag, starte opplæring på helsesykepleiere pool 
som kan få opplæring på forhånd og tas inn i legevakten når det 
er behov. Rulle ut før onsdag. Det er ønske om å samle flest 
mulig til opplæring for eksempel 10 tirsdag og 10 onsdag. Spare 
instruktører også. 

• Vestre Viken har sendt ut melding om endret testkriterier fordi 
mangel på utstyr. Kommunen er ikke enig i dette. Vanskelig fordi 
FHI har gitt sykehusene beskjed om prioriteringer for testing, 
men ikke signalisert det samme til kommunene. Avklart i dag: 
siden våre prøver går til OUS og Ullevål ikke har endret, så går 
våre prøver som normalt og vi tester som normalt. Dette 
dobbeltsjekkes lokal på Bærum sykehus i dag. 

3 Ansatte i karantene Ansvar 

 • HESO: 97 per 19.03.20. 

• PLO: 309 

• Barn og unge 

• Ettterhvert andre tjenester – rapporteres fra ett av teamene 

 

4 Status utstyr Ansvar 

 • Alle henvendelser fra utstyrsleverandører går til Tone Vingen. 
Folkehelsekontoret har system for kvalitetssikring og 
tilbakemelding. 

• Stjålet smittevernutstyr ved Mariahaven. Sender ut påminnelse 
om innsnevring og signaturlister på utstyr som brukes.  

• Det ble levert en del utstyr i går. Har ingen utfordring på masker i 
dag – kun behov for omfordeling. 

• Behov for vakthold på lager? Må vurderes på sikt. Sperre med bil 
foran inngang. 

• 200 munnbind levert på Folkehelsekontoret i går. Levert av en 
kinesisk kontakt via Hurtigruta-kontakt. God historie? 

• Sisters in business – dialog med de om mulig smittefrakker 

 

5 Pleie og omsorg Ansvar 

 • HR-pool: sykepleiere, leger og helsearbeidere – viktig å få disse 
på plass fort. Møte om dette 9.30 

• Drift i helgen hjemmetjenesten: foreløpig håndtert, men må ned 
på tjenester hvis ytterligere økning i ansatte i karantene 

• Bemanningsnivå: under grunnbemanning. Flere pasienter og 
pårørende har sagt de ikke ønsker besøk, dette hjelper. Tar ned 
tjenester – gir kun nødvendig helsehjelp. Sykehjem og 
omsorgsboliger for eldre er best bemannet, ambulerende 
sykehjem og bolig for psykisk utviklingshemmede er mest kritisk 
bemannet per nå 

• Det er behov for å kommunisere til politikere og innbyggere. Vi 
må ned på tjenester. Folk vil ikke bli levert det de vanligvis får. 
Viktig å jobbe med dette i dag.  

• Vikarpool: gå inn der det er fravær. Må også tenke at dette kan 
være et team som kan gå inn og ta over når alle ansatte er i 
karantene. Spørsmål om dette kan være et spesialteam – når 
hele ansattegruppa er i karantene? 

• 22 leger med lisens står på vikarliste. Disse trenger vi i hovedsak 
på nye avdelingen på Dønski. Karen Margrete kan sile navneliste.  

 



6 Punkter til Kriseledelsen Ansvar 

 • Oversikt fra Nav 

• Status utstyr 

 

7 Kommunikasjon Ansvar 

 • Hilsen til befolkning fra ordfører 

• Informasjon til pårørende på sykehjem. Er i gang med dette. 
Kommer i kveld eller i morgen. Går til pasienter, pårørende og 
andre. 

• Morten og Lisbeth har snakket sammen om informasjon til 
politikerne 

• Lage system for hvordan politikerne skal bli mer orientert. Behov 
for mer informasjon til politikerne. Statusrapporter fra PLO godt 
utgangspunkt 

• Informasjon: bakgrunn på de som er smittet. Gjertrud lager 
oversikt. Viktig befolkningsinformasjon.  

• Spørretime med kommuneoverlege på mandag på Facebook 
 

 

8 Orientering fra tjenestene Ansvar 

 • Skole: Får henvendelser fra barn og foreldre som savner 
kontaktpunkt mot BUP. Merete er på saken for å avklare hvilket 
tilbud de kan gi i disse tider. 

• Psykisk helse og rus: Hilde har tatt initiativ til å samle 
informasjon om alle lavterskeltilbud, samles og presenteres ut 
mot brukerne og internt i egne tjenester for oversikt over hva 
som finnes 

• Dialog med DPS og Blakstad for å sikre trygge 
utskrivingsprosesser. Tildeling må være koblet på. Må sikre at 
det ikke glipper i situasjonen vi er i nå 

• Henvendelser fra leverandører vedrørende bruk av tvang og 
smittehåndtering, tas via Tildelingskontoret. Bedt de om å sende 
ut informasjon om smittehåndtering, Frantz er koblet på ifh 
håndtering av tvang. 

o Det er ingen utfordringer knyttet til dette på 
sykehjemmene per nå, psykisk utviklingshemmede: 
bruker enkeltmeldinger – smittevernlov settes over 
kapittel 9. Bruker enkeltmeldinger med skadeavvergende 
tiltak for de som ikke har kapittel 9. 

• Telefoner: psykisk mestringstelefon og seniortelefon – begge er 
oppe i dag 
 

 

9 Eventuelt  

 Fra FHI: ny oppdatering om prioritering og kriterier for testing, 
prøvetaking og forsendelser. 
 
Presisering fra FHI tar ikke hensyn til situasjonen sykehusene står i.  
 
Kommunen må definere hva vi legger i «helseinstitusjon». 

 

 

 



Møter i pandemigruppen – koronautbrudd 
Dato: 20.03.2020 
Klokken: 15.00 

Tilstede: Grete Syrdal, Lisa Bang, Kjellaug Hurlen 

 På telefon/Teams: Kristin Nilsen, Anders Kildal, Morten Svarverud 

 
 

Referatene loggføres i CIM etter møtene. Referatene sendes ut til møtedeltakerne på e-post via CIM. 

1 Status kommuneoverleger Ansvar 

 • Smitte, ikke meldt nytt siden morgenmøte 

• Status smitteoppsporing:  

• Innlagt Bærum sykehus – 11, noen få på respirator. Sykehuset 
rapporterer at det er veldig rolig og mye ledig sengekapasitet. 
Spørsmålet er om andre pasienter enn corona-smittede holder 
seg hjemme for lenge. Sykehuset ønsker å kommunisere at det 
er trygt å komme på sykehus. Kommunen mener at dette må 
sykehuset selv kommunisere.   

• Utskrevet Bærum sykehus 

• Annet fra kommuneoverlegen 

• Status fastleger  

• Sykehuset har god kapasitet, men vurderer allikevel å flytte en 
del kreftpasienter til Martine Hansen for å skåne denne 
pasientgruppen. 

 

 

2 Legevakten Ansvar 

 • Responstid 116117 – drift ordinær legevakt:  

• Koronatelefon og e post:  

• Testkapasitet 

• Annet fra legevakten  
 

 

3 Ansatte i karantene Ansvar 

 • HESO 

• PLO 

• Barn og unge 

• Etterhvert andre tjenester – rapporteres fra ett av teamene 
 

 

4 Status utstyr Ansvar 

 • Ingen kritiske mangler hva gjelder utstyr meldt inn nå før 
helgen.  

• Den mobile røntgen-tjenesten tilbyr nå utrykning til klokken 19 
på hverdager og mellom klokken 8 og 15 i helgene. Dette er et 
godt tilbud/tiltak.  

• Det har vært dialogmøte mellom Bærum sykehus, Asker 
kommune og Bærum kommune. Asker gjør et imponerende 
arbeid i forhold til kapasitet på telefoner og planer for å ta ut 

 



folk fra Bærum sykehus. Vurderer akkurat nå om en ekstra 
legevaktbil skal settes inn til kun smittede pasienter.  

 

5 Oppfølging /status fra OPA Ansvar 

 • Rigging av ekstra brakke utenfor legevakt blir ferdig i dag.  

• Ny utfordring – kjørefelt mellom legevakt og sykehus blir 
overbelastet pga mye transport for å sette opp brakke og 
sykehusets telt. Dette fører til hindringer i trafikken. Er i gang 
med å se på dette. Tenker vi klarer å løse dette. 

• Drift av legevakten nå til helgen er under kontroll med nok 
ansatte på jobb. Vi er trygge på at vi jobber med kontroll på folk 
til uken. 

• Prøvetakingsbil #2 er i dag bemannet fra HR-poolen av 
personell, pluss delvis fra transport. Ingen fra PLO bemanner 
denne. 

• Innspill fra Anders Kildal: Vi har mulighet til å sette opp en 
ekstra test-lokasjon på CAD Dønski. Spørsmålet er om vi skal 
gjøre det/trenger det. Tanken var at dette kan løse 
logistikkutfordringer ved legevakten, eller man kunne hatt et 
eget sted for testing av bestemte grupper. Morten Svarverud 
mener at vi trykker litt på pause her, og må avklare risiko og 
påvirkning på de 88 beboere i omsorgsboligen der. Morten 
Svarverud og Anders Kildal tar en egen prat om dette i 
etterkant av møtet.   

• Folkehelseinstituttet lager nå noen retningslinjer for 
prioriteringsrekkefølge av testing.  

• Utdanningspakke: krav til e-læring for alle nyansatte vikarer, 
helsepersonell. Standardpakke til alle som begynner i jobb. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Kildal 

6 Pleie og omsorg Ansvar 

 • Morten Svarverud ønsker en sjekk på ventetid og hvordan de 
som tar imot telefonen der ledere skal melde ansatte til test. 
Har kommet inn en melding om at det var vanskelig å komme 
gjennom på telefon. 

• Har vi sjekket om vi har noe smittevernutstyr liggende på 
helsestasjoner eller andre helserom på skoler som nå er stengt?    

• Det rapporteres at en ansatt i PLO har fått påvist smitte, og som 
rakk å besøke 8 pasienter før dette ble oppdaget. Disse 
pasientene er nå satt i karantene på Lysaker ettersom 
kontakten med smittet PLO-ansatt er definert som nærkontakt.  

• 12 PLO-ansatte på Mariehaven er satt i hjemmekarantene.   

• Det kjøres nå drøftingsmøter annenhver dag med 
arbeidstakerorganisasjoner der man blant annet diskuterer 12-
timers-vakter. Venter raskt svar. 

 

Grete Syrdal 
sjekker med 
Tonje 

7 Punkter fra Kriseledelsen Ansvar 

 • Kriseledelsen har jobbet med og fått et helhetlig bilde av 
aktivitet som pågå i OSU, Samfunn og Velferd. 

• Neste uke: det vil velges noen temaer som vi skal gå inn, blant 
annet sårbare barn, psykisk helse (mest sårbare), NAV 
(ivaretakelse av folk som søker dagpenger og økende antall 

 



sosialhelsemottagere), diskutere prioriteringsskriv som kom fra 
helsedirektoratet. Mange oppgaver blir overført fra sykehusene 
til kommunene, noe som er utfordrende. 

• Frivillighet, Berit Inger Øen og Mona Raffn har informert om 
hvordan de jobber med kirker, kultur og bibliotek. Har hatt 
kontakt med store frivillige organisasjoner i dag. Utfordringen 
per nå er at de krever at de får smittevernutstyr fra 
kommunene. Dette er krevende.  

• Administrativ rigg i kriseledelsen får mye skryt. 200 er satt i 
virke innen helse og omsorg. Må få avklart om det er inklusive 
de 100 som allerede var i gruppen fra før. 263 har henvendt seg 
på annonsen vår. 

• 80 henvendelser på ny annonse. Tar tak i dette asap. 

• Ingen avklaring når det gjelder åpning av skole og barnehage, 
det er sårbare barn som blir diskutert. Det er meldt inn 
bekymring rundt stengte familievernkontor.  

 

8 Kommunikasjon  

 • Gått ut en del brev i ulike tjenester (skole, barnehage med 
mer). 

• Rundt 10 saker ligger nå hos Budstikka for publisering, der 
avisen har hatt samtaler med ulike ansatte. Blant annet 
oppfordringen fra kommuneoverlegen om å holde seg hjemme 
dersom man føler seg forkjølet. 

• Oslo kommune har vedtatt å inndra skjenkebevilling, fått 
henvendelse fra NRK på om Bærum gjør det samme. Men det 
tenker vi ikke å gjøre foreløpig.  

• Har laget en FB-post som kalles «Bærum deler» med det formål 
å få opp dugnadsstemningen i kommunen. Vi trenger glad-
nyheter også. 

 

9 Orientering fra tjenestene Ansvar 

  
 

 

10 Oppfølgingspunkter Ansvar 

 • Når vi kommer dit at vi må drifte på tross av sykdom, og ansatte 
ikke bør bo hjemme, men bo og hjemme fra alternativ lokasjon-
har begynt å tenke forslag til løsning, må lages ROS. 

 

Anders 

11 Eventuelt Ansvar 

 • Er i dialog med fastlegene om krav til lønnsøkning. Kristin Nilsen 
og Grete Syrdal har en egen samtale på dette etter møtet.  

• Litt tiltagende uro fra politikerne pga manglende informasjon. 
Kristin Nilsen informere hver dag.  

• Situasjonsrapporter fra kommunalsjefsområdene egner seg 
kanskje også som kommunikasjon til politikere, Kristin Nilsen 
skal se på dette i helgen. 

• Teams-møter på video i helgen, kort og effektiv. Det er OK.  

Grete Syrdal 
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