Pandemigruppen, referat 05.11.2020
Dato
Sted
Til stede

Ikke til stede
Referent
Neste møte

05.11.2020 kl. 9.00-10.00
Teams-møte
Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe, Brita Holmen,
Morten Svarverud, Siri Bjørnbakken, Lisa Bang, Ole Ursin-Smith, Tonje
Vågårøy, Anders Kildal, Siri Bjørnbakken, Andre Nordvik
Siri Bjørnbakken
09.11.2020 kl. 9.00-10.00

Saker
1. Referat forrige møte
Godkjenning av referat fra 2. november – godkjent.
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: 12
Totalt antall smittede: 774
Smittesituasjon i tjenesten:
Antall smittede brukere: 1 ved Sandvika distrikt, 2 brukere ved Rykkinn
distrikt.

Ansvarlig

Kommuneoverlegene

Morten
Svarverud/Heidi
Hesselberg

Antall smittede ansatte: 5 (medarbeidere i Sandvika distrikt og
Atriumgården).
Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon
Totalt for Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge:
45

OPA ved Anders
Kildal

Status ansatte i karantene for hele organisasjonen:
49

Ole Ursin-Smith

3. Testing, telefoni og e-post

OPA ved Anders
Kildal

Testing: økning i antall tester, snitt siste tre dager 380.
Koronatelefon: økning i antall anrop, mange ringer samtidig, går igjen ut
med budskapet om å ringe i hele åpningstiden.
Korona e-post: liten økning denne uken.
116117: stabilt.
Elektronisk timebestilling – status:
Ingen endringer.
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4. Smittesporing

Anders Kildal, Tonje
Vågårøy

Smittesporing – status:
Ingen saker meldt.
5. Fagråd korona
PHD prosjekt:
Henvendelsen er behandlet av fagråd korona i dag 4. november og
fagrådet tilråder at prosjektet kan gjennomføres slik det er beskrevet i
henvendelsen.
Beslutning: Pandemigruppen støtter at prosjektet kan gjennomføres som
beskrevet, men Pandemigruppen setter en begrensninger på 10 personer.
Munnbind
Utdeling av munnbind til innbyggere med rus og psykisk helseutfordringer.
Beslutning: Pandemigruppen ønsker å se på muligheten for å dele ut gratis
munnbind til de aktuelle tjenestene med sårbare grupper, som
Frelsesarmeen og Utekontakt. Fagråd korona kommer tilbake med en
anbefaling med eventuelle økonomiske konsekvenser knyttet til dette.

Tonje Vågårøy
Frantz L Nilsen

Grete Syrdal

Kristin Nilsen
Henvendelse til kommuneoverleger fra Kristin Nilsen:
Til kommuneoverlege/smittevernoverlege
Som kjent har vi hatt en rask utvikling i smitte ved barnehager og skoler,
og særlig skoler. 12 skoler (hvorav 3 videregående skoler) er nå rammet av
at enten ansatte og/eller barn er smittet. Beredskapsnivået i skole har til
nå vært definert som gult. Leder av Utdanningsforbundet i Bærum har
kontaktet meg og utrykt bekymring for smitteutvikling.
Kommuneoverlegen er samtidig av kommunalsjef bedt om å delta på et
ekstraordinært møte i Arbeidsmiljøutvalget for Oppvekst skole.
Som leder av pandemigruppen ber jeg om en vurdering av situasjonen med
anbefalte tiltak. Jeg setter dette opp som sak på pandemimøte torsdag, og
tenker at det er naturlig at vi også behandler det i kriseledelsen samme
dag.
Beslutning: Pandemigruppen har diskutert heving av beredskapsnivå ved
skoler. Pandemigruppen anbefaler at det forberedes for rød beredskap
ved ungdomsskolene og videregående. Det sikres kontakt med
Fylkeskommunen. Representanter fra Fagråd korona tilslutter seg dette i
møtet.
6. Personell/fellestjenester
Til beslutning:
Arealer og kostnad – plan for massevaksinering - utsettes til møte 9. nov.

Ole Ursin-Smith

7. Smittevernutstyr
Ingen saker meldt.

Anders Kildal
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8. Kommunikasjon
Ingen saker meldt.
9. Eventuelt
Møte med Bent Høie i dag
Kommuner i Osloregionen var i dag i møte for å informeres om nasjonale
retningslinjer og føringer som kommer i dag.
• Egne føringer for Oslo-regionen, kommer eget rundskriv om det.

Lisa Bang

Kristin Nilsen

3

