
Pandemigruppen – Korona 2020 30.03. – kl. 8.30 
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. 
-------- 

Møter hver dag kl 09.00 og 15.30 (FREM TIL PÅSKE) 

 AGENDA OG REFERATMAL PANDEMIGRUPPENS STATUSMØTER: 

FOKUSOMRÅDE  
DAG TIL DAG RAPPORTERING 

Ansvar Rapportering Status / oppfølgingspunkter 

OPPFØLGING SYKE OG 
SMITTESPORING  

Nye smittede siden forrige 
rapportering 

Antall på sykehus 

Antall friskmeldte 

Antall utskrivningsklare som er 
smittet 

Antall brukere smittet 

Antall ansatte smittet  

Bjørg Dysthe 
el 
stedfortreder 

Morten 
Svarverud og 
Grete Syrdal 

Rapporteres 
klokken 09 

Smittede: 247 smittede, 11 nye 
lørdag og 8 nye søndag. Dødsfall 
bærumsperson – på sykehuset 
følges opp. 

Brukere PLO: 
• Utskrivningsklare: 0
• Inneliggende pasienter: 32, 4

av disse har testet positivt.
• 7 fra sykehuset er pasienter

som ikke har tjenester fra før
av

• 349 ansatte i karantene
• 30 ansatte smittet i PLO

Brukere HESO: 
• 1 ansatt smittet

Ansatte PLO: 
Karantene:349 
Smittede: 30 
Ansatte HESO: 
Karantene: ? 
Smittede: 1 

BEMANNING OG DRIFT 

Oversikt over ansatte i 
karantene/isolasjon 

Prioriterte bemanningsbehov 
helse og omsorg  

Problemstillinger drift 

OPA v Anders 
Kildal  

Morten 
Svarverud og 
Grete Syrdal 

Rapporteres 
klokken 09 

Behov for psykologbistand til 
ansatte – redde for smitte etc. 
søker bistand v. BHT/HR 



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

OPA v Anders 
Kildal  

Rapporteres 
klokken 09 
 
 

 Testing faller: 
13 tester i dag, 5 hjemmetester i 
dag 
 
Oppdatering:  

• Koronatelefon:  

• svartider på 116 -117:  
under 2 min 

• Legevakten: Noen 
praktiske utfordringer i 
helge som er tatt tak i.  

GS- digital kommunikasjon – 
legevakten? Noe å jobbe med nå. 
Ta med inn i videre arbeid.  
 

Annet fra OPA 
 

OPA v Anders 
Kildal  
 

Fast punkt  

Annet fra Fellestjenester Fellestjenester 
v/Ole 
 

Fast punkt Ønsker å spesifisere annonser, 
sykepleiere og leger. 
Kartleggeing av frigjorter ressurser 
– ikke medisinste folk. 
Skjema for melding av 
koronasmittede etc er  klart 

Prioritering fra DigiT er Ipad til 
PLO. 
Fast tilsetting av personale? 
Formell drøfting med org. i dag 
– sykepleiere/leger hovedfokus 
også fysioterapeuter. 

 

Kommunikasjon  
 

Lisa Bang  
 

Fast punkt Kommunikasjon: Oversikt for 
hvor ordfører skal på besøk–
Går gjennom påsken. 
Nyhetsbrev for politiker.  
Bruk Bærum Næringsråd for å 
høre om kontakt med bedrifter 
for å legge om produksjon – 
sjekk med Bente RH 
Informasjon til ansatte. 
Informasjon på ansattportalen: 
https://ansattportal.baerum.ko
mmune.no/beredskap 
Rosanalyse og annen nyttig 
informasjon om 
samfunnssikkerhet og 
beredskap. 
 

 

UTSTYR  
 

OPA v Anders 
Kildal  

Rapporteres 2x pr uke  
 

Oversikt over smittevernutstyr – 
Anders melder om god kontroll. 

https://ansattportal.baerum.kommune.no/beredskap
https://ansattportal.baerum.kommune.no/beredskap


 
 
 
 

Samme dag som 
rapportering til 
fylkesmannen, oftere ved 
behov  
 

Brita, Anders, Eivind ser på hva vi 
har medisinsk utstyr.  
Digit laget utkast til system som 
forenkler arbeidet som gjøres. 
Totaloversikt – logistikk. 
Kostnadsbildet. Prioritering av 
utstyr i forhold til viktighet. 
 
God oversikt for rapporteringen til 
fylkesmannen 2 ganger per uke. 
 

SAMARBEID  
 
Bærum sykehus 
Asker kommune  
Kommunehelsesamarbeid 
 
 
 

Grete Syrdal Rapporteres  
klokken 15  

 
Informasjonsutveksling 
og kontinuerlig dialog 

 

Informasjon fra og til 
kriseledelse  
 

Kristin Nilsen Rapporteres 
Klokken kl 15 
man/ons/fre 
 

 

Informasjon fra Langsiktig 
beredskapsplanlegging  
 

Kristin Nilsen  Rapporteres 
Klokken kl 15 
man/ons/fre 
 

 

 

 

Oppfølgingspunkter:  

Bruk av ansatte på tvers. Kommuneoverlegene skulle se på det. Ingen ansatte får jobbe på tvers i 

Oslo, Morten melder at Bærum bør se på det. Tas som et oppfølgingspunkt på ettermiddagen 

kl.15.30. 

Iverksette HP/BHT- hvem skal kontaktes – Kristin tar dette med i møte med tillitsvalgte og 

vernetjenesten – kommer tilbake med en tydeligere bestilling. 

System fra DigIT – oversikt over karantene, smittede, testede etc. Meldes om 0,5 mill i 

utviklingskostnader. Grete ber om å få en prosjektbeskrivelse til pandemigruppa – må også inn i 

kriseledelsen.  

 

 

 



 

Pandemigruppen – Korona 2020 
Leder: Kristin Nilsen  

Nestleder: Grete Syrdal 
 

Mandag 30.03.2020 kl. 15:30 
 

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

Anders Kildal/OPA, Brita Holmen/beredskap, Kjellaug Hurlen. 
-------- 

Møter hver dag kl 09.00 og 15.30 (FREM TIL PÅSKE) 
 

 

FOKUSOMRÅDE  
DAG TIL DAG RAPPORTERING 

Ansvar Rapportering  Status / oppfølgingspunkter 
 

OPPFØLGING SYKE OG 
SMITTESPORING  
 
Nye smittede siden forrige 
rapportering 
 
Antall på sykehus  
 
Antall friskmeldte  
 
Antall utskrivningsklare som er 
smittet 
 
Antall brukere smittet 
 
Antall ansatte smittet   
 
 

 
 
 
Bjørg Dysthe 
el 
stedfortreder 
 
 
 
 
 
Morten 
Svarverud og 
Grete Syrdal 
 

Rapporteres   
klokken 09 
 
 
 
 
 

Se power point vedlagt under 
tabell*. 
 
Grete minner på at de vil ha 
gjennomsnittlig svar-tid på 
telefonene. Anders i ferd med å 
ferdigstille disse tallene. 
 
Ingen restanse på Korona e-post 
ble lagt merke til som positivt. 
 
1 død person av Korona.  

BEMANNING OG DRIFT 
 
Oversikt over ansatte i 
karantene/isolasjon 
 
Prioriterte bemanningsbehov 
helse og omsorg  
 
Problemstillinger drift  
 

 
 
OPA v Anders 
Kildal  
 
Morten 
Svarverud og 
Grete Syrdal 
 
 

Rapporteres 
klokken 09 
 
 

Ikke diskutert i dette møtet 

LEGEVAKT  
 
KAPASITET TESTING  
– legevakt og testbiler 
 

OPA v Anders 
Kildal  

Rapporteres 
klokken 09 
 
 

Ikke diskutert i dette møtet 



KAPASITET TILGJENGELIGHET  
- koronatelefon og Korona mail 
 
KAPASITET ØH 
- 116-117 og ordinære 
legevakttjenester 
 

Annet fra OPA 
 

OPA v Anders 
Kildal  
 

Fast punkt 1. Kommuneoverlege Franz 
ønsker at vi kommuniserer 
tydeligere hva vi gjør med 
luftveisklinikk. Vi må 
tydeliggjøre alle impliserte 
at det pågår en prosess. 
Grete Syrdal tar tak i dette.  

2. Fastlegene savner en 
signert 
kompensasjonsavtale 
dersom en lege må ut i 
karantene. Grete Syrdal 
følger opp dette.   

3. Bærum sykehus ønsker at 
nyfødte barn følges opp av 
kommunen hjemme 
istedenfor på sykehuset. 
Denne problemstillingen 
har konsekvenser for 
helsesykepleiere som nå 
jobber i beredskapen og 
må følges opp av Merethe 
og Erik.  

Annet fra Fellestjenester Fellestjenester 
v/Ole 
 

Fast punkt Ole Ursin Smith har fått en skisse til 
kostander og ressursbehov ifm 
utvikling av et IT-system rundt 
logistikk. Skissen som 
pandemigruppen har fått tar Kristin 
med Bente, der DigIT må være 
involvert. Pandemigruppen kan 
ikke ta en beslutning på dette.  
 
Stian vil på vegne av Morten 
bestemme hvor sykepleierne i 
ressurs poolen skal få fast stilling. 
Stian snakker direkte med Ole som 
håndterer det praktiske. 
Sykepleierne har kontrakt men ikke 
tjenestested foreløpig.  

Kommunikasjon  
 

Lisa Bang  
 

Fast punkt Forbereder påsken ved å lage 
filmsnutter av virksomheten.  
 
Jobber med frykt – planlegger en 
liten filmsnutt om bekymring og 



film til internt bruk primært. 
Hvordan håndtere situasjonen i 
tider med usikkerhet. Vil ta opp 
onsdag.  
 
Nye tanker om bekymring rundt 
smittevern ute blant ansatte i PLO. 
Vi har allerede gjort ganske mye 
med filmsnutter og papir-brosjyrer. 
Lisa Bang er med og tar tak i dette. 
Viktig at vi fordeler 
smittevernutstyr riktig i forhold til 
risiko og ikke frykt. 
 
BHT stiller som samtale-partner for 
ansatte som trenger å snakke med 
noen. Kan være omplasserte 
ansatte som opplever ny hverdag 
overveldende.   

UTSTYR  
 

OPA v Anders 
Kildal  
 
 
 
 

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

Status er fortsatt grønt til over 
påske slik det ser ut i dag. Vi har 
altså nok utstyr. 
 
Kristin sender en mail til Robert 
Rustad og spør om hvilke tjenester 
som trenger mer informasjon om 
hvordan man bestiller utstyr etter 
at dette er blitt sentralisert.  

SAMARBEID  
 
Bærum sykehus 
Asker kommune  
Kommunehelsesamarbeid 
 
 
 

Grete Syrdal Rapporteres  
klokken 15  

 
Informasjonsutveksling 
og kontinuerlig dialog 

Områdedirektør i 
Kommunehelsesamarbeidet har 
tatt opp med helsedirektoratet 
våre innspill til fordelingsnøkkel på 
utstyr, der kommunene er 
tilgodesett med 20% av lageret.  

Informasjon fra kriseledelse  
 

Kristin Nilsen Rapporteres 
Klokken kl 15 
man/ons/fre 
 

Kristin informerte om tema 
kriseledelsen har diskutert siden 
sist. Se eget referat fra 
kriseledelsen. 
  
Onsdag 8/4 blir viktig når det 
gjelder informasjon fra regjeringen 
rundt skole/bhg og evt åpning etter 
påske.  

Informasjon fra Langsiktig 
beredskapsplanlegging  
 

Kristin Nilsen  Rapporteres 
Klokken kl 15 
man/ons/fre 
 

Ikke diskutert i dette møtet 

Annet Kristin Nilsen  Husk å ta diskusjon rundt «Ett 
arbeidssted» i morgen kl. 9:00. 



 

*) 

 



 

Pandemigruppen – Korona 2020 31.03.-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. 
-------- 

Møter hver dag kl 09.00 og 15.30 (FREM TIL PÅSKE) 
 
 
 AGENDA OG REFERATMAL PANDEMIGRUPPENS STATUSMØTER: 

 

FOKUSOMRÅDE  
DAG TIL DAG RAPPORTERING 

Ansvar Rapportering  Status / oppfølgingspunkter 
 

OPPFØLGING SYKE OG 
SMITTESPORING  
 
Nye smittede siden forrige 
rapportering 
 
Antall på sykehus  
 
Antall friskmeldte  
 
Antall utskrivningsklare som er 
smittet 
 
Antall brukere smittet 
 
Antall ansatte smittet   
 
 

 
 
 
Bjørg Dysthe 
el 
stedfortreder 
 
 
 
 
 
Morten 
Svarverud og 
Grete Syrdal 
 

Rapporteres   
klokken 09 
 
 
 
 
 

Nye smittede siden forrige 
rapportering: 16 (flere er 
familiemedlemmer av tidligere 
smittede) 
262 smittede 
 
Antall på sykehus: 17 – 14 fra BK 
fra eget bosted 
 
Antall friskmeldte: 2 ut 
 
Antall utskrivningsklare som er 
smittet: 
 
Antall brukere som er smittet: 
 
PLO: 
 
HESO: 
 
Antall ansatte smittet: 
PLO: 
 
HESO: 

BEMANNING OG DRIFT 
 
Oversikt over ansatte i 
karantene/isolasjon 
 
Prioriterte bemanningsbehov 
helse og omsorg  
 
Problemstillinger drift  
 

 
 
OPA v Anders 
Kildal  
 
Morten 
Svarverud og 
Grete Syrdal 
 
 

Rapporteres 
klokken 09 
 
 

 
 
Oversikt over ansatte i 
karantene/isolasjon. 
Totalt for PLO, HESO og HEKT: 354 
– inkl. 8 legevakt 
 



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

OPA v Anders 
Kildal  

Rapporteres 
klokken 09 
 
 

 
Testing: 
Legevakt:  
Morgen: 13 – bil 3 
Dag: 
Kveld: 
 
Koronatelefon: tall fra 29.02. 90 
anrop, 76 besvart 
Seniortelefon: 16 anrop, 16 besvart 
Koronamail: - ikke mottatt tall 
Psykisk mestringstelefon 3 anrio, 3 
besvart 
116-117:235/156 – svartid gj.snitt. 
2,08 
 

Annet fra OPA 
 

OPA v Anders 
Kildal  
 

Fast punkt  

Annet fra Fellestjenester Fellestjenester 
v/Ole 
 

Fast punkt Drøfting med tillitsvalgte 30.03.20.  
Avtalen med VID og OsloMet OK 
Avtale med NAV, dersom 
barnehager og skoler åpnes etter 
påske. 
100 senger flyttes til låst lager på 
Fornebu 
Utrulling av Ipader på Stabekktunet 
kl. 9 i dag. 
Stabekktunet fotografering 
torsdag. 
 

Kommunikasjon  
 

Lisa Bang  
 

Fast punkt Oppgi hvor vi har smittet 
personale- meroffentlighet. 
Redegjøre for konsekvenser.  
 
Ordfører skal til NAV, legevakt, 
kunnskapssenteret på  «filmturne.» 
i dag. 
 
Munnbind doneres fra Veritas – 
lages noe på det.  
 
Astrup besøker Røde 
kors/legevakt/med ordfører 
utenfor legevakten i dag. 
 

UTSTYR  
 

OPA v Anders 
Kildal  
 
 
 

Rapporteres 2x pr uke  
 
Samme dag som 
rapportering til 

Smittevernutstyr: 
Kartlegging av behov for 
smittevernutstyr rapporteres 
mandag og torsdag innen kl. 11:00 
på skjema i Altinn. Innmeldt 



 fylkesmannen, oftere ved 
behov  
 

«estimert forbruk kommende uke» 
er utslagsgivende for tildeling av 
utstyr. 
 Kriterier for tildeling er antall 
smittede, innbyggertall, størrelse 
på legevakt og smittede på 
institusjon. 
 

SAMARBEID  
 
Bærum sykehus 
Asker kommune  
Kommunehelsesamarbeid 
 
 
 

Grete Syrdal Rapporteres  
klokken 15  

 
Informasjonsutveksling 
og kontinuerlig dialog 

 

Informasjon fra kriseledelse  
 

Kristin Nilsen Rapporteres 
Klokken kl 15 
man/ons/fre 
 

 

Informasjon fra Langsiktig 
beredskapsplanlegging  
 

Kristin Nilsen  Rapporteres 
Klokken kl 15 
man/ons/fre 
 

 

 

Til oppfølging: 

Arbeid og delte stillinger: ressurser helsepersonell er kritisk, men å jobbe flere steder øker 

smittespredningsfare, vanskelig å spore smitte – anbefaling fra kommuneoverlegen er ett 

arbeidssted innen 24 timer.  

• Tilkallingsvakter skal kun ha ett arbeidssted. 

• Kan f.eks. leger på legevakt kan jobbe flere steder? 

• Bærum bør bli omforent med våre samarbeidspartnere – sjekks med Bærum sykehus og 
Asker kommune. 

• Avklare noen unntaksbestemmelser. 

• Hvordan kan vi redusere sårbarhet– Stian følger opp.  

• Har mange deltidsstillinger innen PLO jobber på flere tjenestesteder. 

• Grete har møte om fastlegekapasitet i dag. Oppsummerer etter dagens møte. 
Luftveispoliklinikk er utgangspunktet – se på fremtidig behov og løsninger. 

 

Meldt fra Kristin: Tilgjengelighet påske (den siste saken kan vi også ta i morgen). 

 



 

Pandemigruppen – Korona 2020 01.04. 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. 
-------- 

Møter hver dag kl 09.00 og 15.30 (FREM TIL PÅSKE) 
 
 
 AGENDA OG REFERATMAL PANDEMIGRUPPENS STATUSMØTER: 

 

FOKUSOMRÅDE  
DAG TIL DAG RAPPORTERING 

Ansvar Rapportering  Status / oppfølgingspunkter 
 

OPPFØLGING SYKE OG 
SMITTESPORING  
 
Nye smittede siden forrige 
rapportering 
 
Antall på sykehus  
 
Antall friskmeldte  
 
Antall utskrivningsklare som er 
smittet 
 
Antall brukere smittet 
 
Antall ansatte smittet   
 
 

 
 
 
Bjørg Dysthe 
el 
stedfortreder 
 
 
 
 
 
Morten 
Svarverud og 
Grete Syrdal 
 

Rapporteres   
klokken 09 
 
 
 
 
 

Nye smittede: 15 nye 
 
277 totalt 
 
Antall på sykehus: 14 
 
Antall friskmeldte:  
 
Antall utskrivningsklare som er 
smittet: 0 
 
Antall brukere som er smittet: 
 
PLO: 7 totalt med smitte 
Vallerhjemmet 1 død 
(kommuneoverlegen sjekker 
dødsårsak). Jobber med 
smittesporing. Orienteres i 
kriseledelsen. 
 
HESO: 
 
Antall ansatte smittet: 
PLO: 40 
8 ansatte på Vallerhjemmet. 
 
HESO: 1 

BEMANNING OG DRIFT 
 
Oversikt over ansatte i 
karantene/isolasjon 
 
Prioriterte bemanningsbehov 
helse og omsorg  

 
 
OPA v Anders 
Kildal  
 

Rapporteres 
klokken 09 
 
 

 
Oversikt over ansatte i 
karantene/isolasjon. 
Totalt for PLO, HESO og HEKT i 
karantene: 
306 
Av disse 2 på legevakt 



 
Problemstillinger drift  
 

Morten 
Svarverud og 
Grete Syrdal 
 
 

PLO: 
Karantene: 
Isolasjon: 
 
HESO: 
Karantene: 
Isolasjon: 
 
 

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

OPA v Anders 
Kildal  

Rapporteres 
klokken 09 
 
 

 
Testing: 
Legevakt: 13 
Morgen: 
Dag: 
Kveld: 
 
Koronatelefon: (tall fra 30.03.20) 
Anrop: 189 
Besvart: 104  
Koronamail: 60 – alle besvart 
116-117: på god vei, tar nesten 
unna, svartid snitt: 2,21 min. 
Anrop: 189 
Besvart 122. 
Psykisk  mestringstelefon: 0 
Ordinær legevakt: 

Annet fra OPA 
 

OPA v Anders 
Kildal  
 

Fast punkt God dialog med 
sykepleierforbundet.  
Ole tar opp med Christian H 
angående oppføging av 
dokumenter. 
 

Annet fra Fellestjenester Fellestjenester 
v/Ole 
 

Fast punkt Jobber med påskekabalen. DigIT 
lager system for oversikt 
smittevernutstyr. 
Hvordan fortsette annonseringen – 
tas i kriseledelsen. 
Skjema for innmelding korona 
ansatte er klart. 

Kommunikasjon  
 

Lisa Bang  
 

Fast punkt Medieoppmerksomhet på 
Vallerhjemmet . 
Hektisk før påsken. Produsere 
filmer, besøker tjenestesteder med 
ordfører. Nyhetsbrev for politikere. 
Interne ting som ikke er kritisk 
venter vi med. Fokus på det viktige 
og eksterne 

UTSTYR  
 

OPA v Anders 
Kildal  
 
 

Rapporteres 2x pr uke  
 
Samme dag som 
rapportering til 

Utstyr: rapportert 
Smittevern: 
Medisinsk: 



 
 

fylkesmannen, oftere ved 
behov  
 

Vikenområdet ble invitert til 
fylkesmannen 31. mars for å 
klargjøre bestillingsrutiner. Så langt 
gjelder: 70% til sykehus 20%  til 
kommuner, vurderes etterhvert. 
Behov meldes en gang i uken -
utstyr er på vei til de som har 
akutte behov. 
Skal kommunene først og fremst 
klare seg selv? En fellesordning, 
men oppfordres til å bruke lokale 
leverandører også. 
 Helse sørøst har mye utstyr på 
lager. Oppklaringsbrev fra BK, full 
tilslutning fra de andre 
kommunene. 
God rigg fra Helse sørøst, kvalitet 
på utstyr som leveres – sjekkes. 
BK skal være tydelig på behovene, 
bestille sentralt – venter på 
oppklaring før strategi endres. 
Status på tilbakemelding fra 
tilbydere – svartid fra anskaffelse 
er 2 timer. OK 

SAMARBEID  
 
Bærum sykehus 
Asker kommune  
Kommunehelsesamarbeid 
 
 
 

Grete Syrdal Rapporteres  
klokken 15  

 
Informasjonsutveksling 
og kontinuerlig dialog 

 Felles planlegging etc, møte med 
sykehuset i går. Ønskelig å få 
innsikt i Bærum sykehus sitt 
grunnlag og dokumentasjon for 
deres langtidsplanlegging. De 
bruker Leger uten Grenser – BS 
lovet å sende over 
dokumentasjonen. 
Generelt god stemning på 
sykehuset. 
 Sykehuset sender 
beredskapsplaner for gul, rød, rød+ 
sendes til kommuneoverlegen. 
 
Grete sjekker ut Askers langsiktige 
planer. 
 
Samarbeid sykehuset ang. barsel. 
Kommunen kan overta noen 
oppgaver – kan samarbeide med 
varsel – kan følge opp ekstra mor 
også før fødsel. Asker har oppe en 
helsestasjon for gravide og barsel i 
påsken. 
BK har en beredskap i påsken – 
flere melder at de vil føde hjemme. 
BS-ønsker å redusere smitterisiko. 



BK kan være imøtekommende så 
lege vi har kapasitet 

Informasjon fra kriseledelse  
 

Kristin Nilsen Rapporteres 
Klokken kl 15 
man/ons/fre 
 

 

Informasjon fra Langsiktig 
beredskapsplanlegging  
 

Kristin Nilsen  Rapporteres 
Klokken kl 15 
man/ons/fre 
 

 

 

Til oppfølging: 

Ansatte flere steder: kontakt med Oslo. I utgangspunktet kan man jobbe flere steder- i samtale med 
hovedarbeidsgiver, biarbeidsgiver og den ansatte. En intensjon fra Oslo om å redusere arbeid flere 
steder. Ønsker at folk skal jobbe mest mulig, men med en intensjon om at man prøver å unngå at det  
jobbes flere steder. Tilstreber jobbing et sted-gjøre individuelle vurderinger 
 
Sykehuset og Asker har samme intensjon som Oslo. Asker er litt nærmere Oslo. Grete og Morten blir 
kontaktet ved endring.  
 

Påskeberedskap – ikke noe ekstra i helgedagene. 
Mulige nye føringer i løpet av dagen 1-3 barnehager åpne i beredskap – kommer et begrenset tilbud. 
Støttes med fri i påsken. 
Psykisk helsetjeneste til barn og unge har tilbud i helligdagene. Telefonen kan staffes opp på dagtid i 
helligdagene. 
Tilbud i påskens helligdager tas med til kriseledelsen.  
Det vanlige sikkerhetsnettet er i drift. 
NAV- påskeberedskap. Har publikumsmottak åpent til onsdag kl. 12.00. Har nødtelefon ved behov. 
Har kartlagt mulige boliger – kontakt med boligbistand angående kriseboliger. Godt rigget for de 
svakeste gjennom påsken. 
Påskeberedskap på psykisk helse-satt opp.  

 



 

Pandemigruppen – Korona 2020 02.04.kl. 09:00 
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. 
-------- 

Møter hver dag kl 09.00 og 15.30 (FREM TIL PÅSKE) 
 
 
 AGENDA OG REFERATMAL PANDEMIGRUPPENS STATUSMØTER: 

 

FOKUSOMRÅDE  
DAG TIL DAG RAPPORTERING 

Ansvar Rapportering  Status / oppfølgingspunkter 
 

OPPFØLGING SYKE OG 
SMITTESPORING  
 
Nye smittede siden forrige 
rapportering 
 
Antall på sykehus  
 
Antall friskmeldte  
 
Antall utskrivningsklare som er 
smittet 
 
Antall brukere smittet 
 
Antall ansatte smittet   
 
 

 
 
 
Bjørg Dysthe 
el 
stedfortreder 
 
 
 
 
 
Morten 
Svarverud og 
Grete Syrdal 
 

Rapporteres   
klokken 09 
 
 
 
 
 

Nye smittede: 15 nye. 292 totalt 
 
I Bærum 23 smittede per 10.000. 
En del store familier smittes nå.  
Ønskes rapport på hvor mange 
som er smittet her og skille ut de 
utenlandssmittede. Deler opp i før 
og etter en gitt dato. Frem til 15. 
mars mest utenlandssmittede. 
 
4 døde i Bærum 1 på sykehus med 
korona og 3 på sykehus av korona. 
De som dør med korona meldes 
som koronadødsfall. 
 
Det vurderes å teste på avdelinger 
med smittede – utenom nasjonal 
anbefaling. (Vallehjemmet og 
Nordraaksvei) –  de som har vært 
nærkontakter testes. Tester vi 
mange nok?  – har kapasitet. 
 
Antall på sykehus:  
 
Antall friskmeldte: 
 
Antall utskrivningsklare som er 
smittet: 
 
Antall brukere som er smittet: 
 
PLO: 17 smittede – 10 på sykehjem 
 
HESO: 2 



 
Antall ansatte smittet: totalt PLO, 
HESO og HEKT 270 av disse 4 på 
legevakt 
PLO: 42 
HESO: 

BEMANNING OG DRIFT 
 
Oversikt over ansatte i 
karantene/isolasjon 
 
Prioriterte bemanningsbehov 
helse og omsorg  
 
Problemstillinger drift  
 

 
 
OPA v Anders 
Kildal  
 
Morten 
Svarverud og 
Grete Syrdal 
 
 

Rapporteres 
klokken 09 
 
 

 
 
Oversikt over ansatte i 
karantene/isolasjon. 
 
PLO: 
Karantene: 210 
Isolasjon: 42 
 
HESO: 59 totalt 
Karantene: 
Isolasjon: 
Utfordringer drift: 
 Vallerhjemmet/Nordraaksvei . 
Bemanning i påsken sjekkes.  
Dønski – Toppen kan ta imot 
pasienter i ettermiddag 16 
(korona) pasienter. 3 plasser ledige 
på Solvik 
Opprettholder vanlig KAD på 
legevakten – rene mottaksplasser 
på Toppen og Svingen. 
 
Vestre Hauger har en krevende 
målgruppe 4 ble testet 1. april – 
avventer resultat før videre tiltak 
besluttes. 

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

OPA v Anders 
Kildal  

Rapporteres 
klokken 09 
 
 

 
Testing 
Legevakt: 
Morgen: 4 
Dag: 
Kveld: 
Testbil: 
Morgen: 3 
Virker som innbyggere i liten grad 
tester privat. 
 
Koronatelefon: 97 anrop, 94 
besvart. 
Koronamail: ikke tall 
116-117: 320 anrop, 232 besvart. 
Gj.snitt svartid: 1:26 
Seniortelefon: 12 anrop, 12 
besvart. 



Psykisk mestringstelefon: 2 anrop, 
2 besvart. 
Ordinær legevakt: 
 

Annet fra OPA 
 

OPA v Anders 
Kildal  
 

Fast punkt Rutiner ok. 
 

Annet fra Fellestjenester Fellestjenester 
v/Ole 
 

Fast punkt Utrulling av Ipader denne uken er i 
rute. 
Helsepersonell – nye annonser-. 
Om barnehager/skole åpner se på 
om allokering av ressurser.  
Skolehelsetjenesten kan frigjøres. 
Ikke gitt at voksenopplæringen 
åpner på samme måte som resten 
av skoler. 
Kartlegging sengekapasitet – Thon 
Sandvika og Expo på Fornebu er 
klare ved behov. 
Telenor arena kan brukes, 100 
senger fra lager kan fraktes dit. 
Kapasitet rapporteres til FYK og 
legges inn i langsiktige planer. 
Senger kommunen skal bruke til 
prioriterte grupper. 
 
Morten trenger hjelp til å følge opp 
retningslinjer etc. oppdateringer 
fra FHI, arbeidstidsordninger, 
informasjon fra KS etc mye 
informasjon.  
 
Cristian Haave kontakter Grete og 
Morten – presiseres at det er de to 
han bistår.  
 

Kommunikasjon  
 

Lisa Bang  
 

Fast punkt Påskeberedskap samarbeid med 
politiet. 
Info om Vallerhjemmet legges ut 
Kristin svarer ut og etter hvert 
Bjørg. 
Ordfører til Stabekktunet i dag 
avbildes med ipader. 

UTSTYR  
 

OPA v Anders 
Kildal  
 
 
 
 

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

Utstyr: 
Smittevern: 
Hva innebærer smittepakker av 
utstyr for ulike grupper- Sender ut 
for 3 dager om det er kapasitet- 
viktig få materiellet ut. 
Sjekke om det er leveranser i 
helligdagene- Brita. 



Status på smittevern på Yammer – 
en generell orientering til ansatte. 
Brita koordineringsansvar for 
rapportering. 
 
Medisinsk: 

SAMARBEID  
 
Bærum sykehus 
Asker kommune  
Kommunehelsesamarbeid 
 
 
 

Grete Syrdal Rapporteres  
klokken 15  

 
Informasjonsutveksling 
og kontinuerlig dialog 

 

Informasjon fra kriseledelse  
 

Kristin Nilsen Rapporteres 
Klokken kl 15 
man/ons/fre 
 

 

Informasjon fra Langsiktig 
beredskapsplanlegging  
 

Kristin Nilsen  Rapporteres 
Klokken kl 15 
man/ons/fre 
 

 

 

Til oppfølging: 

Møte KL i morgen- påskeberedskap. 
Langsiktig beredskapsplanlegging. 
Flytting av pasienter mellom sykehjem i tas i KL i morgen. 
Sjekk kapasitet på koronatelefonen – ansatte melder at de ikke kommer gjennom – kan det lages en 
ny rutine? 



 

Pandemigruppen – Korona 2020 03.04. kl. 09:00 
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. 
-------- 

Møter hver dag kl 09.00 og 15.30 (FREM TIL PÅSKE) 
 
 
 AGENDA OG REFERATMAL PANDEMIGRUPPENS STATUSMØTER: 

 

FOKUSOMRÅDE  
DAG TIL DAG RAPPORTERING 

Ansvar Rapportering  Status / oppfølgingspunkter 
 

OPPFØLGING SYKE OG 
SMITTESPORING  
 
Nye smittede siden forrige 
rapportering 
 
Antall på sykehus  
 
Antall friskmeldte  
 
Antall utskrivningsklare som er 
smittet 
 
Antall brukere smittet 
 
Antall ansatte smittet   
 
 

 
 
 
Bjørg Dysthe 
el 
stedfortreder 
 
 
 
 
 
Morten 
Svarverud og 
Grete Syrdal 
 

Rapporteres   
klokken 09 
 
 
 
 
 

Nye smittede: 7 nye. 
Totalt: 299 
 
1 smittet på Østerås – beboer – 
hele avd potensielt smittet. 
Vandrere vanskelig isolerbar. Kan 
bruker flyttes? 
Tas inn i kriseledelsen. 
 
Antall på sykehus: 
17 innlagt totalt. 14 fra Bærum fra 
bosted. 
4 på intensiv 
 
Antall friskmeldte: 
 
Antall utskrivningsklare som er 
smittet: 4 til Toppen. 
Omsorgsboliger på Dønski har egen 
inngang.. 
Toppen, Svingen, KAD har samme 
inngang, alle kommer med 
smittevernutstyr. Avd er adskilt, 
kun legene går på tvers. 
 
Antall brukere som er smittet: 
PLO: 22 totalt 14 på sykehjem, 
omsorgsbolig 
HESO: 2 
Antall ansatte smittet: 
PLO: 43 
HESO: 
 



Smittesporing – foreløpig er det 
tilstrekkelig kapasitet. Bjørg sjekker 
ut. Eventuell omrokkering av 
ressurser som kjenner PLO (A.M. 
Flovik) 

BEMANNING OG DRIFT 
 
Oversikt over ansatte i 
karantene/isolasjon 
 
Prioriterte bemanningsbehov 
helse og omsorg  
 
Problemstillinger drift  
 

 
 
OPA v Anders 
Kildal  
 
Morten 
Svarverud og 
Grete Syrdal 
 
 

Rapporteres 
klokken 09 
 
 

Oversikt over ansatte i 
karantene/isolasjon. 
Totalt for PLO, HESO og HEKT: 261 
Av disse 1. legevakt 
 
PLO: 
Karantene: 
Isolasjon: 
 
HESO: 
Karantene: 
Isolasjon: 
 
Skole og barnehage i påsken – 
behov for tilgjengelighet er sjekket 
ut. 
10-20 barn Skole 
10-20 barn barnehage. 
Gjelder barn av forelder med 
samfunnskritiske oppgaver og 
sårbare barn 

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

OPA v Anders 
Kildal  

Rapporteres 
klokken 09 
 
 

Kapasitet ok- ingen endring 
Testing: Ikke mottatt tall 
Legevakt: 
Morgen: 
Dag: 
Kveld: 
 
Koronatelefon: Ikke mottatt tall 
Koronamail: 7 mottatt, 7 besvart 
116-117: 183 anrop, 144 besvart – 
gj.snitt svartid: 02:21 
Ordinær legevakt: 

Annet fra OPA 
 

OPA v Anders 
Kildal  
 

Fast punkt Uavklart materiellbestilling 
(munnbind). Anders sjekker opp. 
 
 

Annet fra Fellestjenester Fellestjenester 
v/Ole 
 

Fast punkt Rutiner: 
Rekrutterer inn i ressurspool 
Prioriteres inn i kritiske funksjoner 
Andres og Stian onboarding 
Digit gjør en kjempejobb med 
utlevering av PC. 
HR sjekker de som har jobbet i 
kommunen tidligere. 



Grete og Morten har en loop med 
leger. 

Kommunikasjon  
 

Lisa Bang  
 

Fast punkt Forbereder den store 
hjemmepåsken. 
10.30 politimester, ordførere. 
Asker og Bærum- felles 
pressemøte. 
 

UTSTYR  
 

OPA v Anders 
Kildal  
 
 
 
 

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

Utstyr:  
Varer er meldt på vei fra sentralt 
lager til folkehelse. 
Smittevern: 
 
Medisinsk: 

SAMARBEID  
 
Bærum sykehus 
Asker kommune  
Kommunehelsesamarbeid 
 
 
 

Grete Syrdal Rapporteres  
klokken 15  

 
Informasjonsutveksling 
og kontinuerlig dialog 

 

Informasjon fra kriseledelse  
 

Kristin Nilsen Rapporteres 
Klokken kl 15 
man/ons/fre 
 

 

Informasjon fra Langsiktig 
beredskapsplanlegging  
 

Kristin Nilsen  Rapporteres 
Klokken kl 15 
man/ons/fre 
 

 

 

Til oppfølging: 

Vestre Hauger – ikke noe nytt om resultat av test. Svar kommer i løpet av dagen. 
Høvik hotell – 2 brukere fra Bærum kommune – Bjørg følger opp. 
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