
Møter i pandemigruppen – koronautbrudd 
Dato: 23.03.2020 
Klokken: 08.00 

Tilstede: Lisa Bang, Grete Syrdal, Anders Kildal, Kristin Nilsen, Ole Ursin-Smith, Bjørg Dysthe, Nina 
Røer 
På telefon/Teams: Erik Kjeldstadli, Morten Svarverud 

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

1 Status kommuneoverleger Ansvar 

 • Smitte 
o 16 nye fredag, 14 nye lørdag, 11 nye søndag, totalt 161  
o 2 nye smittede pasienter i samlokalisert bolig og uavklart 

om 3 er ansatte  

• Status smitteoppsporing 

• Innlagt Bærum sykehus 

• Utskrevet Bærum sykehus 

• Annet fra kommuneoverlegen 

• Status fastleger  
 

 

2 Legevakten Ansvar 

 • Responstid 116117  
o Nedgang i antall henvendelser 
o Lørdag responstid på ca. 5 min dag, 9 min kveld 
o Søndag 3 min dag og kveld 

• 19 i karantene på ordinær legevakt – må få på plass en pool på 
sykepleiere og at VO og TV forstår nødvendigheten av det. 
Av de 19 er det 7 som snart er tilbake. 

• Jobber mye med smitteverntiltak i tjeneste og i legevaktbil 2. 
Germar og Aase – opplæring og formidling at alle vet at de må gå 
inn i metodebøker. 

• Trenger inntil 6 sykepleiere for å dekke behovet – ikke 
nødvendigvis i fulle stillinger. Trenger også mye informasjon om 
hvem som gjør hva i de ulike delene av virksomheten. 

• Testkapasitet 
o Kraftig nedgang i testing, det er satt opp 55 tester på 

legevakta i dag: 15 dagtid og 40 kveld. 
 

 

 

3 Ansatte i karantene Ansvar 

 • HESO: 97 i karantene 
 

• PLO: 407 på ettermiddagen. 

 

4 Status utstyr Ansvar 

  
 

 

5 Oppfølging /status fra OPA Ansvar 

  
 

 



 

6 Pleie og omsorg Ansvar 

  
 
 

 

7 Punkter fra Kriseledelsen Ansvar 

  
 

 

8 Oppfølgingspunkter Ansvar 

 • Opplæring 
o Fast: 61 personer er i siste del av prosess for vikarpool. 

16 sykepleiere, 13 sykepleiestudenter, 19 leger. 
o Ca. 100 har meldt seg etter annonse 2. 

 

• Det begynner å tynnes ut av sykepleiersøkere – varsku! Det er 
både behov i PLO og legevakt. 
 

• Melding av karantene for ansatte: 
1. Folk kan selv melde karantene i LØP 
2. Ledere kan melde inn når ansatte går ut i karantene og når 

de er klar 
3. Alle i denne gruppa og toppledelse kan melde inn behov. 

 
I tillegg kommer det en online survey der folk kan melde inn 
kapasitet til forefallende arbeid. 
 
Det må gis god informasjon om hvordan man kan melde 
behov, og hvordan man kan melde inn ledige ressurser. 
Dette ligger klart hos Ole men må forankres. 
 

• Møte med Vestre Viken i dag – alle kommuner. Fylkesmannen 
har koordineringsansvar og ber om redegjørelser for hvilke 
samarbeidsarenaer som finnes og omfordeling av utstyr og 
personell og utskriving av smittede pasienter. Kan ligge en 
forventing om at BK skal ta et koordineringsansvar? 19 
kommuner – vi ber om at Fylkesmannen tar dette internt i 
regionen. Franz og Kristin deltar i møtet. 

 

• Bør få i gang en dialog med Oslo og andre kommuner i nærheten 
der vi vil kunne påvirke hverandre. Erik følger opp dette med 
Oslo. 

 
 
 
OPPFØLGING:  

• Godthaap, - mulig handlingsrom der. Martina Hansen – 
permitterte sykepleiere der? MH har inngått samarbeidsavtale 
med Vestre Viken 

• Unicare Fram har plasser og kan ta inn pasienter fra BK. 

 



• Kartlegge det som finnes av private helseinstitusjoner og sjekke 
ut deres kapasitet. Ha en dialog med potensielle alternativer. 
Dette tas opp i fremtidsmøtet i morgen tirsdag.  

 

9 Eventuelt Ansvar 

 • Morgenmøtet flyttes heretter til klokken 09.00. 
 

• Fastleger som gode partnere. Innspill: bruke fastleger på Dønski 
– et fåtall fastleger som går i turnus og får grundig opplæring i 
smittevern etc. 
 

• Pasienter får telefon fra fastlegen når de er testet. Demente 
pasienter kan få telefon – vi må gjøre noe med flyten slik at 
beskjed går til personalet. 

 

 



Møter i pandemigruppen – koronautbrudd 
Dato: 23.03.2020 
Klokken: 15.00 

Tilstede: Lisa Bang, Grete Syrdal, Anders Kildal, Kristin Nilsen, Bjørg Dysthe, Morten Svarverud,   

 På telefon/Teams:  

 

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

1 Status kommuneoverleger Ansvar 

 • Smitte  
6 nye smittet i dag, totalt 167 smittede i Bærum.  
Innlagte er 15.   3 i respiratorfra  Bærum og en fra Asker. En 
ganske ung – f 1979. Nærmere om dette i morgen. 
Dødsfall i Benidorm – Bærumsadresse. Skal det knyttes opp til 
Bærum? Opphold i Solgården. Død natt til 21.3. 
Noen av de smittede er ansatte. Bør innrapporteres før kl 9 i 
morgen. 
 

 

2 Legevakten Ansvar 

 Legevakt: splittet på to avdelinger. Kan Grethe ta samtalen klokka 10 
med den ene avd? Ja. 
 
Kommunikasjon, sikre at folk får nødvendig info. Møtet med 
tillitsapparatet i morgen for å sikre adresselister mm. Bruken av telt. Har 
to telt pt. Trenger antageligvis fler telt. Vurderer en løsning utenfor 
akuttmottaket. Kostnader, hva gir det av komfort mm. Vurderer senere 
om de andre teltene skal leveres tilbake eller benyttes senere. Nytt telt 
gir bedre arbeidsmiljø. 
 
Langsiktig blikk nå. Hva er utfordrinhgen i dag? Både arbeids- og 
pasientsituasjonen er viktig? Kjøpe nytt telt er isåfall kommunens telt.  
 
PLO ønsker sms og ikke epostutsendelse til ansatte i organisasjon. 

 
 

 

3 Ansatte i karantene Ansvar 

  
 

 

4 Status utstyr Ansvar 

  
Det som er meldt til Fylkesmannen er det som er på lageret til 
Folkehelse. Det er herfra det vil rapporteres fra. Dette er laveste 
meldepunkt for lager. Smittefrakker 250017 osv... Tall oppdateres og 
vedlegges referatet på OPA. 
 
Noe utstyr ute på tjenestene. Rapportere på lagerbeholdningen til 
Folkehelse. VEDTATT. 
 

 



Står ikke i fare for å gå tomme på noe. God kontroll pt. 
DIGIt har et rapporteringsmal som kan gi god oversikt. 
 
Skal vi sikre en buffer for tjenestene på eks 3 – 5 dager?  
3 dager til fastleger, 5 dager PLO. VEDTATT. 
Ligger også noen krisepakker hos Foklkehelse. Kan suppleres derfra.  
 
Anders rapporterer?? 
 

5 Oppfølging /status fra OPA Ansvar 

  
Følger opp legevaktens behov. 3 dag og 3 kveld som skal bemanne teltet. 
Samt lege og sykepleiere. 
Morten får en dedikert stabsmedarbeider slik at PLO får en enklere vei. 
 

 

6 Pleie og omsorg Ansvar 

  
PLO: boligene ok. Nordraaksvei noen utfordringer. 
Totalt smittede i PLO -ingen kontroll over tall pt. 

 
 

 

7 Punkter fra Kriseledelsen Ansvar 

 Samtaler med tillitsapparatet som stiller seg bak bemanningsavtalen i 
Koronakrisen. Kommer skriftlig. 
 
Vanlig overtid for avd.ledre.  
Vanlig arbeidstidsbestemmelser gjelder. 
Rigge slik at noen avd ledere får noe fri i helgene.  
 
BK følger ikke Oslo pt på skjenkeregler, men økning av kontrollregimet 
ønskes. Hyppige kontroller av skjenkesteder.  
 
 ISI fortsetter som i dag. 
 
Næringslivssamarbeid: bisettelser, planlegges for økning. Bryn og Høvik 
er for kristne, Eiksmarka åpnes antagelig for andre religioner. 
 
Avklare kommunesamarbeidet. Hvem gjør hva. Følges opp. 
 
Testing av ansatte følges opp. 
 

 

8 Oppfølgingspunkter Ansvar 

  
 
Morten/Bjørg se på oversikter , stemmer overens. 
 
Se på hvordan møter legges framover. Nå er de for tett. Behov for å 
vurdere den totale møteaktiviteten.  
 
Mer effektive møter, særskilt dette møtet. 
 

 



Kan begrense hva som tas opp her, dette vil korte ned på tiden. 
 
Reduserer dette møtet både morgen og ettermiddag til 1/2 time. 
Presiserer innhold i møtet.  
Kan også gjøre noe skriftlig på oppdateringer. 
OPA har en teams gruppe som heter OPA – der ligger oppdaterte tall. 
Alle kan bli medlem i denne og hente ut relevante tall. 
 
Skal denne gruppene være en teamsgruppe? Tenkes over. 
 
 

9 Eventuelt Ansvar 

  
 
 
 

 

 



 

Pandemigruppen – Korona 2020 
Leder: Kristin Nilsen  

Nestleder: Grete Syrdal 
 

Deltakere, obligatorisk: 
Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Bjørg Dyste/kommuneoverlege, Lisa Bang/kommunikasjon, Morten 

Svarverud/PLO,  
Anders Kildal/OPA, Brita Holmen/beredskap, Kjellaug Hurlen (referent). 

-------- 
 

Operativ gruppe (OPA) - Leder Anders Kildal, nesteleder Merethe Dypfest Holst. 
 

FOKUSOMRÅDE  
DAG TIL DAG RAPPORTERING 

Ansvar Oppgaver  Status / oppfølgingspunkter 
 

LEGEVAKT  
 
KAPASITET TESTING  
– legevakt og testbiler 
 
KAPASITET TILGJENGELIGHET  
- koronatelefon og Korona mail 
 
KAPASITET ØH 
- 116-117 og ordinære 
legevakttjenester 
 

OPA v Anders 
Kildal  
 

Rapportere til 
pandemigruppen kl 
09 
 
 
 
 
 

Ikke relevant for dette møtet 

OPPFØLGING SYKE OG 
SMITTESPORING  
 
Nye smittede siden forrige 
rapportering 
 
Konsekvenser for drift 
 

Bjørg Dysthe 
el 
stedfortreder 
 

Rapportere til 
pandemigruppen kl 
09 
 
 

Ikke relevant for dette møtet 

UTSTYR  
 

OPA v Anders 
Kildal  
 

Rapporteres 2x pr 
uke og samme dag 
som rapportering 
til fylkesmannen, 
oftere ved behov  
 

Det ble besluttet å leie en større telthall 
som påbygg til legevakten. Teltet vil gi 
bedre arbeidsforhold for ansatte på 
legevakten med lys og varme. Teltet vil ha 
plass til skitten og ren sone til utstyr og 
ivareta smitte på en bedre måte enn i 
dag. Dette skal sørge for at smittede ikke 
kommer inn på legevakten. 
Kostnadene vil være 100.000 kr for en 
måned, inklusive oppsett og nedtaking. 
Det vurderes billigere å leie teltet enn å 
kjøpe det.  

Annet fra OPA  OPA v Anders 
Kildal  

 OPA-gruppen skal strukturere seg på 
samme måte som Pandemi-gruppen. Alle 



tall rundt oppfølging vil gjøres tIlgjengelig 
i Teams i forkant av møtene for å spare 
tid. Har begynt å se på et system for 
registrering av friskmeldte, som vil legges 
på samme sted i Teams.  
Har brukt tid på HMS og arbeidsmiljø. På 
bakgrunn av dette skal derfor 
koronatelefon, koronamail og test-biler 
flyttes til Kunnskapssenteret, se e-post 
under tabell merket:  
 
*Fra: Anders Kildal 
<anders.kildal@baerum.kommune.no>  
Sendt: tirsdag 24. mars 2020 15:24. 
 
Det tenkes en egen leder på 
Kunnskapssenteret. 
 
Det jobbes med et notat for 
luftveisspredning med læring fra hvordan 
vi gjør det 4-5 andre steder i Norge. Skal 
være klart til i morgen. 

BEMANNING 
Oversikt over ansatte i 
karantene/isolasjon 
 
Bemanningsbehov helse og 
omsorg  
 

OPA v Anders 
Kildal  
 
 
 
 

Rapportere til 
pandemigruppen kl 
09 
 
 

Ikke relevant for dette møtet 

SAMARBEID  
 
Bærum sykehus og Asker 
kommune  
 
Innlagte Bærum sykehus 
 
 

Grete Syrdal Rapporteres kl 
15  
 
Informasjonsut
veksling og 
kontinuerlig 
dialog 
- Samarbeid 

om utstyr 
og 
helseperso
nell 
 

Møtet i dag ble avlyst. 
 
11 pasienter er innlagt, 4 pasienter ligger 
på intensiven på respirator. 
8 er mistenkt smittende på sykehuset. 
 
God kapasitet på antall sengeposter enn 
så lenge. 

Kommunikasjon  
 

Lisa Bang  
 

 Viktig å tilgodese lokalt næringsliv når vi 
kan gå utenom anskaffelses-reglementet. 

Informasjon fra kriseledelse  
 

Kristin Nilsen  Ma/ons/fre kl 
15 

Ikke relevant for dette møtet 

    

FOKUSOMRÅDE 
LANGSIKTIG 
BEREDSKAPSPLANLEGGING 
 

Ansvar Oppgaver  Status  
 



 
Kontinuitetsplanlegging PLO  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Morten 
Svarverud 
OPA 

Senariobeskrivelser
:  
 

1. Alle 
ansatte på 
et 
sykehjem 
er syke 
eller i 
karantene 

2. Smittet i 
institusjon/ 
omsorgsbol
ig 

3. Dødsfall i 
institusjon/ 
omsorgsbol
ig 

4. Over 40 % 
blir syke 
eller i 
karantene 
 

Ikke relevant for dette møtet 

Økt behov for sykehjemsplasser  Morten 
Svarverud 
OPA 

 
 
 

Ikke relevant for dette møtet 

Behov for avlastningsplasser 
ved  

- Rød beredskap sykehus 
  

Morten 
Svarverud  
OPA 

 Ikke relevant for dette møtet 

Kontinuitetsplanlegging 
legevakt 

Grete Syrdal  
OPA  

Økt behov for 
legevaktskapasitet 
pga økt sykdom i 
befolkningen  
 
Mange syke 
ansatte  
 
Behov for 
relokalisering av 
legevakt 
 
 

Ikke relevant for dette møtet 

Bærekraftig driftsorganisering  
 

Morten 
Svarverud  
Grete Syrdal  
 

- Bærekrafti
g ledelse   

- April og 
mai 

- Juni, juli, 
august 

- Ferieavvikli
ng 

Ikke relevant for dette møtet  



 
 

Andre oppgaver  
 

  Kristin Nilsen informerte om at på 
morgenmøtet i morgen 25.03 skal 
møtedeltakere diskutere scenariene 
og definere ansvarspersoner for 
områdene: 

1. Behov for mer helsepersonell 
2. Døgnplasser – hvordan 

håndtere over 1000 smittede 
3. Håndtering av døde med 

rutiner, frys og kremasjon 
4. I hvilken grad klarer vi å 

ivareta psykisk helse og rus, 
barn og barnevern 

5. Luftveis-poliklinikk diskuteres 
6. Hva skal pandemi-møtet være 

og hva skal arbeidsgruppen 
være  

 
Anders Kildahl og Grete Syrdal har 
hatt oppfølgingsmøte med 
hovedverneombud (HVO) og 
legevakten i forhold til bekymringer 
uttrykt av ansatte på legevakten.  

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

  



*Fra: Anders Kildal <anders.kildal@baerum.kommune.no>  

Sendt: tirsdag 24. mars 2020 15:24 

Til: Lars Erik Gharib-Alhaug <lars.gharib-alhaug@baerum.kommune.no>; Tonje K Vågårøy 

<tonje.vagaroy@baerum.kommune.no> 

Kopi: Ole Ursin-Smith <ole.ursin-smith@baerum.kommune.no>; Hilde E Sølvberg 

<hilde.solvberg@baerum.kommune.no>; Hilde Røer-Johansen <hilde.roer-

johansen@baerum.kommune.no>; Siri Anne Bjørnbakken <siri.bjornbakken@baerum.kommune.no> 

Emne: Flytte korona-telefon 

 

Hei Lars Erik og Tonje. 

Gå i direkte dialog med Ole Ursin-Smith og legg en plan for flytting av koronatelefon tidligst i morgen 

og senest fra kveldsvakt fredag til Kunnskapssenteret. 

Samme gjelder for flytting av prøvetakingsbil 1 og 2 – tidligst i morgen og senest fra kveldsvakt 

fredag, til Kunnskapssenteret. 

Det samme gjelder flytting av koronamail, tidligst i morgen og senest fra kveldsvakt fredag til 

Kunnskapssenteret. 

Dere er ansvarlig for deres enhet til den er operativ – og det er meldt til meg. 

Fra begge er operative på Kunnskapssenteret legge alle under avdeling korona – Legevakten. 

Hensikt med flyttingen er: 

- Flytte ansatte ut fra FHK og LV i den hensikt å redusere fare for smitte på de nevnte 
lokasjoner 

- Samlokaliserer koronamail og telefon for å hente ut samlet effekt (besvare mail når lite 
telefoner) (to fysiske kontorer?) 

- Etablere eget «kjørekontor» som kan bidra til økt effektivitet og kvalitetssikring knyttet til 
rekvisisjoner og føring i journaler (et middels kontor?) 

 

Ole vil legge til rette for at disse plasseres i samme område som «innkjøpsteamet» til FHK (som 

fortsatt ledes Tonje) 

Meld behov og utfordringer for flytting til Ole knyttet til infrastruktur på Kunnskapssenteret (bord, 

stoler, tlf, pc, tilganger osv). 

Medbring det som allerede er «tatt ut» til deres avdelinger. 

Fysisk flytting av materiell og personell er hhv FHK og LV ansvarlig for. 

Jeg anbefaler en fysisk befaring med Ole for å sikre at behovene blir dekket. 

 

Med vennlig hilsen 

Anders Kildal 

Seksjonsleder helse 

Tlf: 48010731 

mailto:anders.kildal@baerum.kommune.no
mailto:lars.gharib-alhaug@baerum.kommune.no
mailto:tonje.vagaroy@baerum.kommune.no
mailto:ole.ursin-smith@baerum.kommune.no
mailto:hilde.solvberg@baerum.kommune.no
mailto:hilde.roer-johansen@baerum.kommune.no
mailto:hilde.roer-johansen@baerum.kommune.no
mailto:siri.bjornbakken@baerum.kommune.no


 

Pandemigruppen – Korona 2020 
Leder: Kristin Nilsen  

Nestleder: Grete Syrdal 
 

Deltakere, obligatorisk: 
Bjørg Dyste/kommuneoverlege, Lisa Bang/kommunikasjon, Morten Svarverud/PLO,  

Anders Kildal/OPA, Brita Holmen/beredskap, CIM referent. 
-------- 

 

Operativ gruppe (OPA) - Leder Anders Kildal, nesteleder Merethe Dypfest Holst. 
Deltakere, obligatorisk:  
 
UTKAST AGENDA OG REFERATMAL PANDEMIGRUPPENS STATUSMØTER: 

 

FOKUSOMRÅDE  
DAG TIL DAG RAPPORTERING 

Ansvar Oppgaver  Status / oppfølgingspunkter 
 

LEGEVAKT  
 
KAPASITET TESTING  
– legevakt og testbiler 
 
KAPASITET TILGJENGELIGHET  
- koronatelefon og Korona mail 
 
KAPASITET ØH 
- 116-117 og ordinære 
legevakttjenester 
 

OPA v Anders 
Kildal  
 

Rapportere til 
pandemigruppen kl 
09 
 
 
 
 
 

Rapportering på testing. Kommer  skriftlig 
etter hvert. Testing planlagt i dag: 
2 hjemme 
5 på dag 
40 på kveld 
Bruke kapasiteten bedre. Kapasitet bør 
restruktureres. 
Koronatelefon og mail: jevnt 
nedadgående på legevakten, mangler 
status på koronatelf, ser ut til å være for 
nedadgående. 
Ventetid på telefon legevakt: 
2,51 min dag, 6.47 natt og dag – på 
legevakten 116 117  jobbes med bedre 
oversikter.  

OPPFØLGING SYKE OG 
SMITTESPORING  
 
Nye smittede siden forrige 
rapportering 
 
Konsekvenser for drift ? 
 

Bjørg Dysthe 
el 
stedfortreder 
 

Rapportere til 
pandemigruppen kl 
09 
 
 

190 smittede i Bærum. 9  nye fra i går. 
2 innlagt på sykehus.  
Rapportering på friskmeldte, er 
komplisert – det sees på et nasjonalt 
system.  
Fastleger og kommuneoverlege må 
samsnakke for å finne en løsning –  
Det skal lages en oppdatert versjon over 
smittede. 
Infeksjon 4 nye fra oss, en av våre  
pasienter overført Rikshospitalet. 
 
Konsekvenser for drift: 
 
 

UTSTYR  
 

OPA v Anders 
Kildal  

Rapporteres 2x pr 
uke og samme dag 

Morten bekymret for tilgang på utstyr. 
Hvilke kanaler brukes?  



 som rapportering 
til fylkesmannen, 
oftere ved behov  
 

Hvordan prioriteres henvendelser?. 
Anders: alle henvendelser undersøkes for 
å få tak i utstyr. Oversikt over hva vi har 
på lager eldes til fylkesmannen mandag 
og torsdag. Rapportering skal sendes kl. 
11.00. Tas i morgenmøtet torsdag. 
 

Annet fra OPA  OPA v Anders 
Kildal  

 Noen prøvesvar er ikke formidlet. Skal 
gjøres av  gjøres av fastleger eller 
sykehjemslege. Rutine på legevakt, 
fastlege må påføres prøven.  
 Er ordningen god nok.  
Tas på OPA-møtet. Anders. 
 

BEMANNING 
Oversikt over ansatte i 
karantene/isolasjon 
 
Bemanningsbehov helse og 
omsorg  
 

OPA v Anders 
Kildal  
 
 
 
 

Rapportere til 
pandemigruppen kl 
09 
 
 

Morten: 32 ansatte tilbake etter 
karantene 365er i karantene 20 ansatte 
testet positivt. 
87 pasienter i karantene. 1 ny positiv i 
hjemmesykepleie 3 i bolig. Tilsammen 4 i 
hjemmetjenesten. 
Grete:  94 i HESO- ansatte i karantene,  9 
i karantene på legevakten –  tallene 
stabilisere seg. 
11 ansatte i helsetjenester barn og unge i 
karantene. 
Ansatte som jobber både i sykehus og i 
kommunen – kan gjøre oss mer sårbare. 
Morten opplyser om at de prøver å få 
ansatte som jobber på   to steder til å 
jobbe et sted. 
 
Endring i rutiner for karantene  kom i går 
fra FHI,  
Frantz gjør en gjennomgang for å lage til 
nye oppdaterte rutiner 
 
Bemanning – liste fra Ole 

1. annonse ga 263 søkere – 59 
avtaler 

2. annonse  ga 215 søker 27 
tilkallingsavtale 

Alle fordelt på ulike grupper – noen har 
andre jobber – sjekk om 27 sykepleiere 
skal ansettes? 
De fleste er i fast stilling som ønsker å 
jobbe mer – Kan noen tilbys fast jobb. Ole 
følger opp. 
Sjekk om det er noen som alt er ansatte i 
BK blant disse. Morten og Grete vil ha 
beskjed. 



Ny tekst i annonse- om du er ansatt    i 
Bærum kommune, ikke søk på annonsen, 
gå tjenestevei med ønske om å jobbe 
mer. 
Bemanningsgruppa går gjennom søkerne. 
 

SAMARBEID  
 
Bærum sykehus og Asker 
kommune  
 
Innlagte Bærum sykehus 
 
 

Grete Syrdal Rapporteres kl 
15  
 
Informasjonsut
veksling og 
kontinuerlig 
dialog 
- Samarbeid 

om utstyr 
og 
helseperso
nell 
 

Vestre Viken oppretter nyhetsbrev fra de 
ulike tjenestestedene. 
Bærum sykehus flytter kreftavd  23/24 
mars til Martine Hansen. Kontakt info er 
det samme  
BK analyser tilbakeføres til Drammen fra 
dato? Grete finne ut fra når. Testene 
følger rikshospitalets kriterier 

Kommunikasjon  
 

Lisa Bang  
 

 Lisa lager notat i samarb. med Morten til 
etterlatte etc. 
Samtale med statsministeren i dag 
Budstikka skal være med. Budstikka 
ønsker også samtale med Bjørg. Ny 
oppdatert info lages i dag etter 
forlengelse av tiltakene som ble 
annonsert i går. 
 

Informasjon fra kriseledelse  
 

Kristin Nilsen  Ma/ons/fre kl 
15 

 

    

FOKUSOMRÅDE 
LANGSIKTIG 
BEREDSKAPSPLANLEGGING 
 

Ansvar Oppgaver  Status  
 

 
Kontinuitetsplanlegging PLO  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Morten 
Svarverud 
OPA 

Senariobeskrivelser
:  
 

1. Alle 
ansatte på 
et 
sykehjem 
er syke 
eller i 
karantene 

2. Smittet i 
institusjon/ 
omsorgsbol
ig 

3. Dødsfall i 
institusjon/ 

 



omsorgsbol
ig 

4. Over 40 % 
blir syke 
eller i 
karantene 
 

Økt behov for sykehjemsplasser  Morten 
Svarverud 
OPA 

 
 
 

 

Behov for avlastningsplasser 
ved  

- Rød beredskap sykehus 
  

Morten 
Svarverud  
OPA 

  

Kontinuitetsplanlegging 
legevakt 

Grete Syrdal  
OPA  

Økt behov for 
legevaktskapasitet 
pga økt sykdom i 
befolkningen  
 
Mange syke 
ansatte  
 
Behov for 
relokalisering av 
legevakt 
 
 

 

Bærekraftig driftsorganisering  
 

Morten 
Svarverud  
Grete Syrdal  
 

- Bærekrafti
g ledelse   

- April og 
mai 

- Juni, juli, 
august 

- Ferieavvikli
ng 
 

 

  

Andre oppgaver  
 

    

 
 

    

 

Luftveispoliklinikk. Grunnlag for opprettelse ble diskutert. 
Anders har laget et notat om hva andre kommuner gjør. 
Hva skal dette dekke i Bærum? 
Viktig å tenke fremover, vi vil ikke vite hvem som er smittet eller ikke. Viktig å begrense smitte, 
ivareta smittevern. Viktig å kunne skille pasienter med luftveissymptomer med de som  
Mulig behov og driftskonsept tas opp senere i dag.  Må diskuteres grundig og ta med erfaringer fra 
andre kommuner. Tenk langsiktig, bruk scenariemodeller. Må vite at riktig pasienter behandles på 
riktig sted hva vil dette ha å si for legevaktens og fastlegenes arbeid. 



Grete og kommuneoverlegen jobber med dette. Grete får ansvaret – overordnede problemstillinger 

løftes til pandemigruppen.  

Møte om dette kl. 12.00 i dag. 

Til oppfølging og diskusjon i morgen: 

• Døgnplasser på Dønski. Morten forbereder til diskusjon. 

• Grete notat om smittevernutstyr – prioritering, laget fra innkjøpsgruppen tas opp i 
ettermiddag eller i morgen før det tas i kriseledelsen. Kommuneoverlegene må se på 
prioriteringen.  

• Rapportering fastleger - Rapportering på friskmeldte, er komplisert – det sees på et nasjonalt 
system.  Fastleger og kommuneoverlege må samsnakke for å finne en løsning . 

• Kommunikasjon – notat ang døde/etterlatte 

• Gruppe luftveispoliklinikk 

• Prioritering utstyr 
 

 

 

 

 



 

Pandemigruppen – Korona 2020 
Leder: Kristin Nilsen  

Nestleder: Grete Syrdal 
Onsdag 25. mars 2020 kl. 15:30 

 

Deltakere, obligatorisk: 
Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Bjørg Dyste/kommuneoverlege, Lisa Bang/kommunikasjon, Morten 

Svarverud/PLO,  
Anders Kildal/OPA, Brita Holmen/beredskap, Kjellaug Hurlen (referent). 

-------- 
 

Operativ gruppe (OPA) - Leder Anders Kildal, nesteleder Merethe Dypfest Holst. 
 

FOKUSOMRÅDE  
DAG TIL DAG RAPPORTERING 

Ansvar Oppgaver  Status / oppfølgingspunkter 
 

LEGEVAKT  
 
KAPASITET TESTING  
– legevakt og testbiler 
 
KAPASITET TILGJENGELIGHET  
- koronatelefon og Korona mail 
 
KAPASITET ØH 
- 116-117 og ordinære 
legevakttjenester 
 

OPA v Anders 
Kildal  
 

Rapportere til 
pandemigruppen kl 
09 
 
 
 
 
 

Ikke relevant for dette møtet 

OPPFØLGING SYKE OG 
SMITTESPORING  
 
Nye smittede siden forrige 
rapportering 
 
Konsekvenser for drift 
 

Bjørg Dysthe 
el 
stedfortreder 
 

Rapportere til 
pandemigruppen kl 
09 
 
 

Ingen nye smittetall per nå.  
190 er tallet.  

UTSTYR  
 

OPA v Anders 
Kildal  
 

Rapporteres 2x pr 
uke og samme dag 
som rapportering 
til fylkesmannen, 
oftere ved behov  
 

Rutiner for prioritering av utstyr tas på 
morgenmøte i morgen kl. 9:00. 
Kommuneoverlege har jobben. 
Folkehelse får ikke delt ut utstyr før dette 
er gjort.  
 
Det er kommet økt rapporteringsbehov 
på utstyr: vi skal nå melde inn 
leveringssteder for små donasjoner og 
leveringssted for lastebilstørrelse. 

Annet fra OPA  OPA v Anders 
Kildal  

 Ikke relevant for dette møtet  
 



BEMANNING 
Oversikt over ansatte i 
karantene/isolasjon 
 
Bemanningsbehov helse og 
omsorg  
 

OPA v Anders 
Kildal  
 
 
 
 

Rapportere til 
pandemigruppen kl 
09 
 
 

Ikke relevant for dette møtet 

SAMARBEID  
 
Bærum sykehus og Asker 
kommune  
 
Innlagte Bærum sykehus 
 
 

Grete Syrdal Rapporteres kl 
15  
 
Informasjonsut
veksling og 
kontinuerlig 
dialog 
- Samarbeid 

om utstyr 
og 
helseperso
nell 
 

Grete Syrdal informerte fra møte med 
klinikksjef Kirsten Hørte, psykisk helse, en 
tverrgående og sykehusovergripende 
klinikk. De sender nå ut en oversikt over 
sentrale føringer de har gitt til sin klinikk 
som er viktig informasjon som også bør 
gå ut til kommunene. De ønsker å trygge 
kommunene på at de er helt sikre på at 
korona-situasjonen ikke skal gå utover 
kommunenes situasjon. Vestre Viken har 
oppdatert nettsidene sine i forhold til 
korona. Blant annet informasjon om 
fødetilbud og karantene.  
Bærum kommune kan gjerne spre i 
tjenesten at denne nettsiden kan følges 
med på. 

Kommunikasjon  
 

Lisa Bang  
 

 Det ble vedtatt at senior-telefonen og   
psykisk helsetelefon kun vil være åpen på 
virkedager i påsken, og ikke helligdager ut 
ifra behovet vi ser i dag.  
Det finnes også flere nasjonale 
helsetelefoner som har åpent hele 
påsken.   

Informasjon fra kriseledelse  
 

Kristin Nilsen  Ma/ons/fre kl 
15 

Det ble gitt en kort orientering fra de 
viktigste sakene fra kriseledelsen.  
 
Til morgenmøtet i morgen kl. 9: 

• Morten Svarverud snakker med 
Siv Herikstad om tilbudet på Haug 
skole i disse tider. Bakgrunnen er 
at Tildelingskontoret får mange 
henvendelser rundt lovpålagte 
tjenester.  

• Det samme gjelder Gartnerveien 
barnehage. Det er målgruppe der 
tilbudet er redusert.  

 
Det ble gitt en kort orientering fra møtet 
med statsministeren og helseministeren i 
dag. Bærum kommune ble spurt om vi 
kan være en forsøkskommune når det 
gjelder testing. Vi ligger langt fremme og 
har mange smittede. Det kommer 



antakelig en Budstikka-artikkel til dette i 
morgen. 
 
Det ble diskutert uten å konkludere på 
om Bærum kommune skal inngå en 
lignende avtale med Norsk Folkehjelp 
som Asker har gjort. I Asker går det i 
hovedsak ut på at frivillige handler for 
andre. Bærum kommune har allerede en 
avtale med Røde Kors på dette via 
Frivillighetssentralen i kommunen. Det 
hadde vært interessant å få vite om 
frivillige fra norsk folkehjelp kan bistå 
med kjøring av legevaktbil, eller bidra på 
sykehjemmene våre. I dag er det 
personale fra barnehagene som gjør 
dette. Dersom barnehagene skal i drift 
igjen, så er dette aktuelt. Utfordringen er 
at da må Norsk Folkehjelp forplikte seg til 
arbeidsinnsatsen som kreves.  

    

FOKUSOMRÅDE 
LANGSIKTIG 
BEREDSKAPSPLANLEGGING 
 

Ansvar Oppgaver  Status  
 

 
Kontinuitetsplanlegging PLO  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Morten 
Svarverud 
OPA 

Senariobeskrivelser
:  
 

1. Alle 
ansatte på 
et 
sykehjem 
er syke 
eller i 
karantene 

2. Smittet i 
institusjon/ 
omsorgsbol
ig 

3. Dødsfall i 
institusjon/ 
omsorgsbol
ig 

4. Over 40 % 
blir syke 
eller i 
karantene 
 

Ikke relevant for dette møtet 

Økt behov for sykehjemsplasser  Morten 
Svarverud 
OPA 

 
 
 

Ikke relevant for dette møtet 



Behov for avlastningsplasser 
ved  

- Rød beredskap sykehus 
  

Morten 
Svarverud  
OPA 

 Til møte kl. 15:30 i morgen 26.03: 
Det skal jobbes med rutiner for når en 
innlagt person på akutt kommunal 
mottaksplass skal skrives over til sykehus. 
Situasjonen som er tenkt er om sykehuset 
har svært mange pasienter, og 
kommunale akuttplasser opprettes for 
avlastning. Kommuneoverlegen lager 
kriteriene for dette.   

Kontinuitetsplanlegging 
legevakt 

Grete Syrdal  
OPA  

Økt behov for 
legevaktskapasitet 
pga økt sykdom i 
befolkningen  
 
Mange syke 
ansatte  
 
Behov for 
relokalisering av 
legevakt 
 
 

Ikke relevant for dette møtet 

Bærekraftig driftsorganisering  
 

Morten 
Svarverud  
Grete Syrdal  
 

- Bærekrafti
g ledelse   

- April og 
mai 

- Juni, juli, 
august 

- Ferieavvikli
ng 
 

 

Ikke relevant for dette møtet  

Andre oppgaver  
 

     

 
 

    

 

 

 

 

 



 

Pandemigruppen – Korona 2020– 26.03. – kl. 9-10 
Leder: Kristin Nilsen  

Nestleder: Grete Syrdal 
 

Deltakere, obligatorisk: 
Bjørg Dyste/kommuneoverlege, Lisa Bang/kommunikasjon, Morten Svarverud/PLO,  

Anders Kildal/OPA, Brita Holmen/beredskap, CIM referent./Erik Kjeldstadli 
-------- 

 

Operativ gruppe (OPA) - Leder Anders Kildal, nesteleder Merethe Dypfest Holst. 
Deltakere, obligatorisk: xxx 
 
 

FOKUSOMRÅDE  
DAG TIL DAG RAPPORTERING 

Ansvar Oppgaver  Status / oppfølgingspunkter 
 

LEGEVAKT  
 
KAPASITET TESTING  
– legevakt og testbiler 
 
KAPASITET TILGJENGELIGHET  
- koronatelefon og Korona mail 
 
KAPASITET ØH 
- 116-117 og ordinære 
legevakttjenester 
 

OPA v Anders 
Kildal  
 

Rapportere til 
pandemigruppen kl 
09 
 
 
 
 
 

Oppdatering:  

• Fallende på koronatelefon, 
svartider på 116 -117 er ok. 

• Legevakten ordinær drift, flytter 
ut, ingen kriser etc. 

• Driften er forutsigbar og grei, 
følges opp i morgen, bemanning 
er grei for helgen. 

• DigIt jobber på spreng med 
flytting av koronatelefonen- skal 
være klare til flytting fredag kl. 
15.00 

OPPFØLGING SYKE OG 
SMITTESPORING  
 
Nye smittede siden forrige 
rapportering 
 
Konsekvenser for drift ? 
 

Bjørg Dysthe 
el 
stedfortreder 
 

Rapportere til 
pandemigruppen kl 
09 
 
 

Syke: 204 smittede, 163 per 100.000. 
Reflekterer testaktiviteten i Bærum. 
 11,4 % av testede er positive. Noe større 
andel menn enn kvinner 
gjennomsnittsalder 49, medianalder 50. 
Yngre smittede uten tilleggssymptomer, 1 
flyttet over til Oslo født 1973.  
De alvorlig syke på respirator har høy 
alder. 
Til sammen er 62 brukere testet i 
sykehjem, hjemmetjenesten, 
samlokaliserte boliger. 
Bjørg ser på tall med Lisa – se hva som 
skal kommuniseres.  
Samtale med Bjørg og Budstikka. Senere i 
dag. 
Møte med statsminister, helseminister i 
går. Drøftet mulighet for å bruke Bærum 
som testkommune.. BK er en god 
kommune for å lage en epidemiologisk 



statistikk for det som skjer i Norge – 
hvordan er spredningen i samfunnet.  
Må avklares hva som kreves av oss som 
testkommune, være i dialog om eventuelt 
samarbeid. Måtte være med støtte fra 
sentrale myndigheter-BK tar ikke ansvar 
for å gjøre dette selv på egen hånd. 
 

UTSTYR  
 

OPA v Anders 
Kildal  
 

Rapporteres 2x pr 
uke og samme dag 
som rapportering 
til fylkesmannen, 
oftere ved behov  
 

Prioriteringer. Kommuneoverlegen hatt 
en runde på dette i går – tar en ny runde i 
dag. 
Alle tall er klare til innmelding – venter på 
link fra fylkesmannen. 
 

Annet fra OPA  OPA v Anders 
Kildal  

  

BEMANNING 
Oversikt over ansatte i 
karantene/isolasjon 
 
Bemanningsbehov helse og 
omsorg  
 

OPA v Anders 
Kildal  
 
 
 
 

Rapportere til 
pandemigruppen kl 
09 
 
 

Ansatte i karantene totalt: 471. 
HESO: 90 
PLO: 370 
Helsetjenester barn og unge: 11 
Oversikt og innmelding av 
koronakarantene og syke – eget opplegg 
lages. Vil gi en god oversikt – fordelt på 
områder. Morten og Ole avklarer i møte 
med Heidi, hvem som skal melde inn i 
skjemaet.  
 
Bemanning tilbakemelding fra Ole: 
Antall søkere økte i går, antall interne 
ansatte ned.  
Sjekk søkere opp mot LØP, er noen 
ansatte i BK 
Stillingsgrupper/størrelse. Gjelder 
sykepleiere, minst 20%.  
Kommunedirektør er positiv til opplegget 
Kontakt Gunvor for å sjekke ut 
formaliteter – må gjøres riktig. Viktig å 
skaffe nok sykepleiere. (Kan de ansettes 
til 31.10 eller 31.12)? 31.10 brukes av 
Oslo – en konkurranse om ressurser. 
 Viktig å få tak i sykepleiere – gjerne ut 
året. Må sjekke ut det formelle – tas raskt 
i drøfting med tillitsvalgte.  
Alles om ønsker det skal ha fått tilbud om 
fulltid. Gått ut i HESO/PLO – ansatte fått 
beskjed om å kontakte tjenesteleder for å 
øke stillingene. 
De med midlertidig kontrakt bør inn i 
jobb med en gang 



Bestilling av ressurser gjøres i eget 
skjema- forankret hos Anders K og Stian 
R. 
Sendes ut en undersøkelse i løpet av 
dagen. 
 

SAMARBEID  
 
Bærum sykehus og Asker 
kommune  
 
Innlagte Bærum sykehus 
 
 

Grete Syrdal Rapporteres kl 
15  
 
Informasjonsut
veksling og 
kontinuerlig 
dialog 
- Samarbeid 

om utstyr 
og 
helseperso
nell 
 

18 pasienter er innlagt og 4 på respirator 
fra Bærum på Bærum sykehus 
 

Kommunikasjon  
 

Lisa Bang  
 

 Kommunikasjon: Lisa og Morten ser på 
hvordan varsle beboere og pårørende 
ved dødsfall/smitte ved institusjonene 
våre. Sikre smittevern av de direkte 
berørte først. Bærum kommune står som 
avsender. 
 

Informasjon fra kriseledelse  
 

Kristin Nilsen  Ma/ons/fre kl 
15 

 

    

FOKUSOMRÅDE 
LANGSIKTIG 
BEREDSKAPSPLANLEGGING 
 

Ansvar Oppgaver  Status  
 

 
Kontinuitetsplanlegging PLO  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Morten 
Svarverud 
OPA 

Senariobeskrivelser
:  
 

1. Alle 
ansatte på 
et 
sykehjem 
er syke 
eller i 
karantene 

2. Smittet i 
institusjon/ 
omsorgsbol
ig 

3. Dødsfall i 
institusjon/ 
omsorgsbol
ig 

Se fremover- møte til uka må se på, 
mulige prognoser etc. 
Tilleggskapasitet etc, tas på møte til uka 
tirsdag/onsdag. 
Hvem kan jobbe med prognoser. SU/BA. 
Kristin har hatt møte med KS og 10 
største kommunene. 
Trondheim og deres samarbeid med St. 
Olav er interessant å se på. Jobber tett 
med scenarietenkning. 
 



4. Over 40 % 
blir syke 
eller i 
karantene 
 

Økt behov for sykehjemsplasser  Morten 
Svarverud 
OPA 

 
 
 

 

Behov for avlastningsplasser 
ved  

- Rød beredskap sykehus 
  

Morten 
Svarverud  
OPA 

  

Kontinuitetsplanlegging 
legevakt 

Grete Syrdal  
OPA  

Økt behov for 
legevaktskapasitet 
pga økt sykdom i 
befolkningen  
 
Mange syke 
ansatte  
 
Behov for 
relokalisering av 
legevakt 
 
 

 

Bærekraftig driftsorganisering  
 

Morten 
Svarverud  
Grete Syrdal  
 

- Bærekrafti
g ledelse   

- April og 
mai 

- Juni, juli, 
august 

- Ferieavvikli
ng 
 

 

  

Andre oppgaver  
 

  Dønski kommunale 
akuttmottak: 
opplæring er begynt – 
krever mye personell til 32 
nye senger – stor turnus. 
Jobbes med å se om det er 
spesielt gode i tjenestene 
som bør brukes.  
Bygger opp tilbud 
tilsvarende det det har 
vært på KAD. 
Solvik 6 plasser og 
nåværende KAD fungere 
som det skal. 
 Smittede skal til Solvik 

 



Målgruppe: de 
ferdigbehandlede som 
ennå ikke kan dra hjem –
innleggelseskriterier må 
avklares.  
Frantz medisinsk faglig for 
tilbudet. 
En langsiktig rigg 
koordinert av Morten og 
Frantz 
 
 
 

Annet 
 

  Legeforeningen melder om  
bortfall av inntekter – 
meldt til 
trepartssamarbeidet. 

 

Oppfølging fra 25.03.2020: 

• Rapportering på friske av korona. Avventer nasjonalmåte å registrere på. 

• Tilbakemelding på prøver– legevakten følger opp hver negativ prøve, kopi fastlege, 
sykehuslege. Gir tilbakemelding. To merkantile personer på legevakten ringer ut – ikke bruk 
av kritiske ressurser. 

Oppfølging fra møtet 26.03.2020 

• Terminal pasient ved et sykehjem – sønnen bor i Sverige – legges til rette – følger nasjonale 
råd 

• Oppfølging i Kriseledelsen – meldes inn til møtet fredag. 

• Tilleggskapasitet PLO. 

• Scenarier, prognoser. Meldes om behov for støtte fra SU/BA 

• Jobbe med prognoser – noen må gjøre dette. Se på konsekvenser av smitte: liten, medium og 

stor. Se på FHI-scenariene. 

 



 

Pandemigruppen – Korona 2020 
Leder: Kristin Nilsen  

Nestleder: Grete Syrdal 
Torsdag 26. mars 2020 kl. 15:30 

 

Deltakere, obligatorisk: 
Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Bjørg Dyste/kommuneoverlege, Lisa Bang/kommunikasjon, Morten 

Svarverud/PLO,  
Anders Kildal/OPA, Brita Holmen/beredskap, Kjellaug Hurlen (referent). 

-------- 
 

Operativ gruppe (OPA) - Leder Anders Kildal, nesteleder Merethe Dypfest Holst. 
 

FOKUSOMRÅDE  
DAG TIL DAG RAPPORTERING 

Ansvar Oppgaver  Status / oppfølgingspunkter 
 

LEGEVAKT   
 
KAPASITET TESTING  
– legevakt og testbiler 
 
KAPASITET TILGJENGELIGHET  
- koronatelefon og Korona 
mail 
 
KAPASITET ØH 
- 116-117 og ordinære 
legevakttjenester 
 

OPA v Anders 
Kildal  
 

Rapportere til 
pandemigruppen kl 09 
 
 
 
 
 

Ikke relevant for dette møtet 

OPPFØLGING SYKE OG 
SMITTESPORING  
 
Nye smittede siden forrige 
rapportering 
 
Konsekvenser for drift 
 

Bjørg Dysthe 
el 
stedfortreder 
 

Rapportere til 
pandemigruppen kl 09 
 
 

Ikke relevant for dette møtet 

UTSTYR  
 

OPA v Anders 
Kildal  
 

Rapporteres 2x pr uke og 
samme dag som 
rapportering til 
fylkesmannen, oftere ved 
behov  
 

Grete Syrdal redegjorde for siste 
nytt rundt rutiner for fordeling av 
utstyr (særlig smittevernsutstyr):  

• Kommunene ble først bedt 
om å rapportere inn til 
fylkesmann hvor utstyr skal 
leveres ut. Denne 
meldingen har blitt 
dementert fra Helse Sør Øst 
i etterkant. Dementeringen 
virker underlig. 



• Har hatt møte i gruppen for 
Kommunesamarbeid i dag. 
Situasjonen for de minste 
kommunene er helt prekær 
på utstyrssiden, de mener 
de ikke vil evne å ta imot 
sykehus-utskrevne pga 
utstyrsmangel.  

• På vegne av dette 
samarbeidet vil Bærum 
kommune jobbe for å få en 
avklaring på fordeling av 
utstyr før påske fra Vestre 
VIken. Dersom toppen på 
antall sykehusinnleggelser 
kommer i påskedagene 
(som estimert), må 
kommunene være klare 
utstyrsmessig til å ta imot 
utskrevne pasienter. Både 
utstyr og rutiner for dette 
er nå uklart.  

• Det har ikke vært diskutert 
at Bærum Kommune må gi 
fra seg noe av sitt utstyr til 
mindre kommuner.  

• Vi bruker store mengder 
smittevernutstyr per dag 
per pasient. Anders Kildal 
informerte om at vi har nok 
munnbind med kvalitet 1R, 
men ikke 2R som 
myndighetene anbefaler. Vi 
har selv vurdert dette til å 
være godt nok.   

 
Oppfølging: 

• Grete Syrdal gir 
tilbakemelding til Vestre 
Viken om at rutiner for 
utdeling av utstyr må på 
plass før påske, og at de må 
opprette tettere dialog med 
nærkommunene sine (på 
vegne av 
kommunesamarbeidet).  

• Det må også en tydeligere 
dialog rundt vedtak på 
enkeltpasienter innen 
psykisk helse som ikke tas 
inn til planlagt behandling.  



• Gi tips til andre kommuner 
om at kommunen selv må 
ta initiativ til dialog mot 
sykehusene.   

Annet fra OPA  OPA v Anders 
Kildal  

 Ikke relevant for dette møtet  
 

BEMANNING 
Oversikt over ansatte i 
karantene/isolasjon 
 
Bemanningsbehov helse og 
omsorg  
 

OPA v Anders 
Kildal  
 
 
 
 

Rapportere til 
pandemigruppen kl 09 
 
 

Påske-bemanning innen PLO: 
Morten Svarverud rapporterte at 
vanlig turnus er satt opp og OK. I 
tillegg er det satt opp turnus på 
tildelingskontoret, og at full drift 
gjennom hele påsken nå er planlagt. 
Det samme gjelder enhet for 
helseinformatikk. PLO rigger altså 
for at toppen av antall syke kommer 
i påskeferien, og det blir da full drift 
også i helligdagene.  

SAMARBEID  
 
Bærum sykehus og Asker 
kommune  
 
Innlagte Bærum sykehus 
 
 

Grete Syrdal Rapporteres kl 15  
 
Informasjonsutveksling 
og kontinuerlig dialog 
- Samarbeid om 

utstyr og 
helsepersonell 
 

Det ble publisert en artikkel i 
Budstikka i dag som feilaktig ga 
inntrykk av at flere unge mennesker 
ligger i respirator på Bærum 
sykehus. Dette ble rettet opp i ca kl. 
14:00 i dag etter påtrykk fra vår 
Kommuneoverlege, der også 
sykehusdirektør uttalte «Det 
skisserte bildet stemmer ikke med 
fakta, altså vi har ikke flere unge 
folk på respirator».  
 
Viktig: Prioriteringsveileder er nå 
publisert fra Helsedirektoratet, et 
viktig dokument. Innholdet i 
veilederen stemmer godt overens 
med brevet Bærum kommune har 
sendt ut til alle sine brukere. 
Veilederen gir god støtte til at lokal 
ledelse og beslutningsmyndighet 
som ligger lokalt. Brukere må regne 
med at det blir et redusert tilbud på 
en del tjenester innen blant annet 
rus, psykiatri, somatikk og andre 
sårbare grupper.  
 
Oppfølging: 
Denne veilederen bør sendes ut til 
hovedutvalget før helgen. 

Kommunikasjon  
 

Lisa Bang  
 

  Ikke relevant for dette møtet 

Informasjon fra kriseledelse  
 

Kristin Nilsen  Ma/ons/fre kl 15 Kriseledelsen hadde ikke møte i 
dag, nytt møte i morgen. 
 



I morgen vil «beredskap gjennom 
påsken» diskuteres. Synspunkter fra 
dette møtet som kan tas inn i 
kriseledelsen i morgen 27.03: 

• Seniortelefon psykisk helse 
telefon: så langt liten 
pågang, nye 
markedsføringsstunt nå. 
Grete Syrdal ønsker ikke å 
ha folk sittende på disse to 
telefonene med såpass lav 
aktivitet gjennom 
helligdagene i påsken. 
Ønsker å se an utviklingen 
og utsette beslutningen til 
nærmere påsken for å se 
utviklingen av behov og 
bruk.  
Lisa Bang: tror heller ikke vi 
skal ha dette åpent på 
helligdager, folk forventer 
det ikke om ikke noe 
særskilt skulle skje. 
Anders Kildal informerte om 
at man ser for seg en topp 
på antall innleggelser på 
sykehus midt i påsken. Tror 
derfor det er lurt å ta stilling 
til dette nærmere påsken, 
for å se utviklingen på 
behov. 
 

Kristin Nilsen foreslo å ta temaet 
opp i kriseledelsen onsdag 1. april 
(neste uke). 

    

FOKUSOMRÅDE 
LANGSIKTIG 
BEREDSKAPSPLANLEGGING 
 

Ansvar Oppgaver  Status  
 

 
Kontinuitetsplanlegging PLO  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Morten 
Svarverud 
OPA 

Senariobeskrivelse:  
 
1. Alle ansatte på et 

sykehjem er syke eller i 
karantene 

2. Smittet i institusjon/ 
omsorgsbolig 

3. Dødsfall i institusjon/ 
omsorgsbolig 

4. Over 40 % blir syke 
eller i karantene 

Ikke relevant for dette møtet 



 

Økt behov for 
sykehjemsplasser  

Morten 
Svarverud 
OPA 

 
 
 

Ikke relevant for dette møtet 

Behov for avlastningsplasser 
ved  

- Rød beredskap 
sykehus 
  

Morten 
Svarverud  
OPA 

  Ikke relevant for dette møtet 

Kontinuitetsplanlegging 
legevakt 

Grete Syrdal  
OPA  

Økt behov for 
legevaktskapasitet pga økt 
sykdom i befolkningen  
 
Mange syke ansatte  
 
Behov for relokalisering av 
legevakt 
 
 

Ikke relevant for dette møtet 

Bærekraftig driftsorganisering  
 

Morten 
Svarverud  
Grete Syrdal  
 

- Bærekraftig 
ledelse   

- April og mai 
- Juni, juli, august 
- Ferieavvikling 

 
 

Ikke relevant for dette møtet  

Andre oppgaver  
 

   Ikke relevant for dette møtet  

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

Pandemigruppen – Korona 2020 – 27.03 – kl. 9:00 
Leder: Kristin Nilsen  

Nestleder: Grete Syrdal 
 

Deltakere, obligatorisk: 
Bjørg Dyste/kommuneoverlege, Lisa Bang/kommunikasjon, Morten Svarverud/PLO,  

Anders Kildal/OPA, Brita Holmen/beredskap, CIM referent. 
-------- 

 

Operativ gruppe (OPA) - Leder Anders Kildal, nesteleder Merethe Dypfest Holst. 
Deltakere, obligatorisk: xxx 
 
UTKAST AGENDA OG REFERATMAL PANDEMIGRUPPENS STATUSMØTER: 

 

FOKUSOMRÅDE  
DAG TIL DAG RAPPORTERING 

Ansvar Oppgaver  Status / oppfølgingspunkter 
 

LEGEVAKT  
 
KAPASITET TESTING  
– legevakt og testbiler 
 
KAPASITET TILGJENGELIGHET  
- koronatelefon og Korona mail 
 
KAPASITET ØH 
- 116-117 og ordinære 
legevakttjenester 
 

OPA v Anders 
Kildal  
 

Rapportere til 
pandemigruppen kl 
09 
 
 
 
 
 

Testing: 33 morgen – ingen ettermiddag 
og kveld. 
Prøvetakingsbil 1 og 2: 2 til testing. 
Telt på legevakten oppe – god stemning – 
fungerer godt. 
 
116117: 201 anrop-130 besvart 
Koronatelefon: 170 anrop - 105 besvart 
(tall fra 26.03) Alle kan ikke besvares med 
en gang p.g.a linjer og folk. Innringer 
oppfordres til å ringe igjen. 
Seniortelefon: 15 anrop – 15 besvart 
(varighet 5-30 min) 
Psykisk mestringstelefon: 2 anrop – 2 
besvart. 
Korona e-post: ikke mottatt tall. 
 

Gjennomsnittlig svartid mest 
interessant 

   

OPPFØLGING SYKE OG 
SMITTESPORING  
 
Nye smittede siden forrige 
rapportering 
 
Konsekvenser for drift ? 
 

Bjørg Dysthe 
el 
stedfortreder 
 

Rapportere til 
pandemigruppen kl 
09 
 
 

Smittede: 
15 nye 218 smittede 
Knyttet til opphold i Solgården – noe 
helsepersonell og familie til tidligere 
positive. 
 

UTSTYR  
 

OPA v Anders 
Kildal  
 

Rapporteres 2x pr 
uke og samme dag 
som rapportering 
til fylkesmannen, 
oftere ved behov  

Nye retningslinjer fra Helsedirektoratet – 
hvordan bestille og fordele utstyr. Helse 
sørøst er et sentralt lager – mangel på 
utstyr. 



 Det oppleves krevende å få oversikt over 
utstyr og behov for utstyr. 
Det sjekkes om f.eks. tannleger, 
privatpraktiserende spesialister r og 
klinikker kan ha utstyr. 
Oppfølging: Kristin tar dette opp med 
Kriseledelsen 
 
Skjenkebestemmelser. Det blir 
gjennomførthyppige kontroller i helgen 
også. 
 

Annet fra OPA  OPA v Anders 
Kildal  

 Henvendelser til DigIT går gjennom Ole 
eller Marianne, mange oppgaver som 
ønskes prioritert.  

PLO melder behov for fortgang i 
arbeidet med å få på plass 
videokommunikasjon via iPader, slik 
at vi kan sørge for at beboerne våre i 
sykehjem og omsorgsboliger kan ha 
dialog med barn, barnebarn og 
oldebarn. (behov meldt 17.03.2020) 

 

BEMANNING 
Oversikt over ansatte i 
karantene/isolasjon 
 
Bemanningsbehov helse og 
omsorg  
 

OPA v Anders 
Kildal  
 
 
 
 

Rapportere til 
pandemigruppen kl 
09 
 
 

Karantenestatus: 
PLO: 380 i karantene 
24 positive 
99 pasienter i karantene 
8 positive, den første på sykehjem, vil 
føre til flere pasienter i karantene. 
Jobber med smittesporing i dag. 
Kan føre til mellom 10 og 20 ansatte i 
karantene. 
HESO: i karantene 
NAV: 8 
Arbeid og inkludering: 6 
Psykisk helse: 34 
Helsetjenester barn og unge: 9 
 
Tilsettinger: 
Gunvor drøfter tilsettinger med 
hovedtillitsvalgte i dag. Diskuterer mulig 
ansettelse av 27 sykepleiere – kan de 
beste ansettes fast? Haster. 
Ole har laget en liste med oversikt over 
45 personer som jobber i BK –Grete 
ønsker liste for HESO, PLO - listen sendes 
til Stian R. 
 



Pleie og omsorg melder ønske om også å 
kunne ansette leger i engasjement ut året 
tilsvarende sykepleiere som ble besluttet 
i går, Grete tar ansvar for å følge opp. 
 
Ansatte som jobber flere steder, f. eks i   
BK og hos private leverandører som 
Norlandia eller 2Care  - Hvordan kan man 
begrense at folk jobber flere steder. 
Grete tar det med som tema 
kommunehelsesamarbeidet. 
Vil gjelde legevakt også. Sjekk det 
juridiske med HR – kan man forby ansatte 
å jobbe flere steder? 

SAMARBEID  
 
Bærum sykehus og Asker 
kommune  
 
Innlagte Bærum sykehus 
 
 

Grete Syrdal Rapporteres kl 
15  
 
Informasjonsut
veksling og 
kontinuerlig 
dialog 
- Samarbeid 

om utstyr 
og 
helseperso
nell 
 

 

Kommunikasjon  
 

Lisa Bang  
 

  

Informasjon fra kriseledelse  
 

Kristin Nilsen  Ma/ons/fre kl 
15 

 

    

FOKUSOMRÅDE 
LANGSIKTIG 
BEREDSKAPSPLANLEGGING 
 

Ansvar Oppgaver  Status  
 

 
Kontinuitetsplanlegging PLO  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Morten 
Svarverud 
OPA 

Senariobeskrivelser
:  
 

1. Alle 
ansatte på 
et 
sykehjem 
er syke 
eller i 
karantene 

2. Smittet i 
institusjon/ 
omsorgsbol
ig 

Strategi- og utvikling og budsjett og 
analyse jobber med 
scenarier/fremtidsbilder basert på FHI – 
en 6 mnd og 12 mnd akse i lokalt 
perspektiv. 
Fra SU: Odd Landsverk og Stein Erik 
Skilhagen leder arbeider. Konsulent 
Agnes Brande – visualisering. 
Fra BA: Atle Thorud – LDIP-
finansieringsmodell – økonomiske 
konsekvenser. 
HR: Stig Wigestrand – erfaring fra arbeid 
med fremtidsbilder + 
medarbeiderperspektivet 
 



3. Dødsfall i 
institusjon/ 
omsorgsbol
ig 

4. Over 40 % 
blir syke 
eller i 
karantene 
 

Økt behov for sykehjemsplasser  Morten 
Svarverud 
OPA 

 
 
 

 

Behov for avlastningsplasser 
ved  

- Rød beredskap sykehus 
  

Morten 
Svarverud  
OPA 

  

Kontinuitetsplanlegging 
legevakt 

Grete Syrdal  
OPA  

Økt behov for 
legevaktskapasitet 
pga økt sykdom i 
befolkningen  
 
Mange syke 
ansatte  
 
Behov for 
relokalisering av 
legevakt 
 
 

 

Bærekraftig driftsorganisering  
 

Morten 
Svarverud  
Grete Syrdal  
 

- Bærekrafti
g ledelse   

- April og 
mai 

- Juni, juli, 
august 

- Ferieavvikli
ng 
 

 

  

Andre oppgaver  
 

    

 
 

    

Til oppfølging og diskusjon i morgen 27.03.2020: 

• Døgnplasser på Dønski. Morten forbereder til diskusjon. 

• Grete notat om smittevernutstyr – prioritering, laget fra innkjøpsgruppen tas opp i 
ettermiddag eller i morgen før det tas i kriseledelsen. Kommuneoverlegene må se på 
prioriteringen.  

• Rapportering fastleger - Rapportering på friskmeldte, er komplisert – det sees på et nasjonalt 
system.  Fastleger og kommuneoverlege må samsnakke for å finne en løsning . 

• Kommunikasjon – notat ang døde/etterlatte 



• Gruppe luftveispoliklinikk 

• Prioritering utstyr 
 

Til oppfølging fra morgenmøtet 27.03.2020 

• Frantz er kommuneoverlege gjennom helgen – tilbakemelding på morgenene kl. 10 til Kristin 
og Lisa. 

• Flere smittede i institusjonene – konsekvenser for drift. Tilbakemelding i helgen. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Pandemigruppen – Korona 2020 
Leder: Kristin Nilsen  

Nestleder: Grete Syrdal 
Fredag 27. mars 2020 kl. 15:30 

 

Deltakere, obligatorisk: 
Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Bjørg Dyste/kommuneoverlege, Lisa Bang/kommunikasjon, Morten 

Svarverud/PLO,  
Anders Kildal/OPA, Brita Holmen/beredskap, Kjellaug Hurlen (referent). 

-------- 
 

Operativ gruppe (OPA) - Leder Anders Kildal, nesteleder Merethe Dypfest Holst. 
 

FOKUSOMRÅDE  
DAG TIL DAG RAPPORTERING 

Ansvar Oppgaver  Status / oppfølgingspunkter 
 

LEGEVAKT  
 
KAPASITET TESTING  
– legevakt og testbiler 
 
KAPASITET TILGJENGELIGHET  
- koronatelefon og Korona mail 
 
KAPASITET ØH 
- 116-117 og ordinære 
legevakttjenester 
 

OPA v Anders 
Kildal  
 

Rapportere til 
pandemigruppen kl 
09 
 
 
 
 
 

Ikke relevant for dette møtet 

OPPFØLGING SYKE OG 
SMITTESPORING  
 
Nye smittede siden forrige 
rapportering 
 
Konsekvenser for drift 
 

Bjørg Dysthe 
el 
stedfortreder 
 

Rapportere til 
pandemigruppen kl 
09 
 
 

• 2 smittet ved Solvik, 1 på vei inn, 
innskrevet fra Bærum sykehus.  

• 3 smittet ved Vallerhjemmet. 
Dette må følges opp, får antakelig 
konsekvenser for drift.  

• 1 fastlege ved Bærum helse og 
friskliv er smittet, og resten av 
fastlegene er da satt i karantene. 
Grete Syrdal følger opp drift.  

UTSTYR  
 

OPA v Anders 
Kildal  
 

Rapporteres 2x pr 
uke og samme dag 
som rapportering 
til fylkesmannen, 
oftere ved behov  
 

Det skal rapporteres til fylkesmannen på 
lager av utstyr. Det meste er fordelt på 
tjenestene og derfor er størrelsen på 
lagerbeholdning lav. Registering på 
skjema samsvarer ikke med utstyr som 
kan brukes. 
 
Retningslinjer fra Vestre Viken på 
fordeling av utstyr: Svært utydelige 
signaler fra ulike sentrale myndigheter.  
Sykehusene har ikke fått samme 
informasjon som kommunene. Kommet 



ny melding fra helsedirektoratet i dag, 
som sier at fordelings av utstyr følger 
nøkkelen 70% til sykehus, 20% til 
kommuner og 10% på sentralt lager. 
Kommunene skal fortsette kontakt med 
egne leverandører, og ta kontakt med 
tannhelsetjenesten og andre aktuelle 
som kan ha smittevernutstyr. 
 
Grete Syrdal skal forfatte en tekst på 
vegne av kommune-helse-samarbeidet 
for å finne en løsning på kriterier og 
hvordan fordeling skal foregå. Det må 
utarbeides kriterier for tildeling av utstyr. 
Kristin, Grete, Bjørg og Morten ser på 
dette. 

Annet fra OPA  OPA v Anders 
Kildal  

 Ikke relevant for dette møtet  
 

BEMANNING 
Oversikt over ansatte i 
karantene/isolasjon 
 
Bemanningsbehov helse og 
omsorg  
 

OPA v Anders 
Kildal  
 
 
 
 

Rapportere til 
pandemigruppen kl 
09 
 
 

Ikke relevant for dette møtet 

SAMARBEID  
 
Bærum sykehus og Asker 
kommune  
 
Innlagte Bærum sykehus 
 
 

Grete Syrdal Rapporteres kl 
15  
 
Informasjonsut
veksling og 
kontinuerlig 
dialog 
- Samarbeid 

om utstyr 
og 
helseperso
nell 
 

Ikke relevant for dette møtet 

Kommunikasjon  
 

Lisa Bang  
 

 Ikke relevant for dette møtet 

Informasjon fra kriseledelse  
 

Kristin Nilsen   Ikke relevant for dette møtet 

    

FOKUSOMRÅDE 
LANGSIKTIG 
BEREDSKAPSPLANLEGGING 
 

Ansvar Oppgaver  Status  
 

 
Kontinuitetsplanlegging PLO  
 
 

 
 
 

Senariobeskrivelser
:  
 

Ikke relevant for dette møtet 



 
 
 
 
 
 

Morten 
Svarverud 
OPA 

1. Alle 
ansatte på 
et 
sykehjem 
er syke 
eller i 
karantene 

2. Smittet i 
institusjon/ 
omsorgsbol
ig 

3. Dødsfall i 
institusjon/ 
omsorgsbol
ig 

4. Over 40 % 
blir syke 
eller i 
karantene 
 

Økt behov for sykehjemsplasser  Morten 
Svarverud 
OPA 

 
 
 

Ikke relevant for dette møtet 

Behov for avlastningsplasser 
ved  

- Rød beredskap sykehus 
  

Morten 
Svarverud  
OPA 

 Ikke relevant for dette møtet 

Kontinuitetsplanlegging 
legevakt 

Grete Syrdal  
OPA  

Økt behov for 
legevaktskapasitet 
pga økt sykdom i 
befolkningen  
 
Mange syke 
ansatte  
 
Behov for 
relokalisering av 
legevakt 
 
 

Ikke relevant for dette møtet 

Bærekraftig driftsorganisering  
 

Morten 
Svarverud  
Grete Syrdal  
 

- Bærekrafti
g ledelse   

- April og 
mai 

- Juni, juli, 
august 

- Ferieavvikli
ng 
 

 

Ikke relevant for dette møtet  



Andre oppgaver  
 

  Oppfølging av antall smittede sendes 
til Kristin Nilsen via e-post ila helgen. 
 
Sjekke om Christian Haave har fått i 
oppgave å holde pandemi-gruppen 
oppdatert på nyheter fra FHI, HDIR og 
regjeringen.  
 
Kommunen skal rapportere mulige 
sengeplasser utover de normale 
sengeplassene til Helsedirektoratet. 
Frist torsdag 2. april kl. 12:00. Morten, 
Kristin og Grete ser på dette. 
 
Kristin samarbeider med Bente om 
utarbeidelse av scenarioer.  
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