Pandemigruppen, referat 06.01.2021
Dato
Sted
Til stede

Ikke til stede
Referent
Neste møte

06.01.2021 kl. 9.00-10.00
Teams-møte
Grete Syrdal, Bjørg Dysthe, Brita Holmen, Morten Svarverud, Siri
Bjørnbakken, Ole Ursin-Smith, Anders Kildal, Siri Bjørnbakken, Anne Marie
Flovik, Andre Nordvik, Geir Haugen
Kristin Nilsen, Frantz L. Nilsen, Lisa Bang,
Siri Bjørnbakken
08.01.2021 kl. 9.00-10.00

Saker
1. Referat forrige møte
Godkjenning av referat fra 4. januar – godkjent.
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: 21
Totalt antall smittede: 1546

Ansvarlig

Kommuneoverlegene

Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 2
Smittesituasjon i tjenesten:
Antall smittede brukere: 2
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 0
• Omsorgsboliger for eldre: 0
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1
• Sykehjem: 0
• Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus: 1

Morten
Svarverud/Heidi
Hesselberg

Antall smittede ansatte: 10
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 2
• Omsorgsboliger for eldre: 1
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 3
• Sykehjem: 2
• Helse og sosial: 2
Status ansatte i karantene/isolasjon
Totalt for Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge:
36

OPA ved Anders
Kildal

Status ansatte i karantene for hele organisasjonen (fredager):

Ole Ursin-Smith

1

3. Testing, telefoni og e-post

OPA ved Anders
Kildal

Testing: god økning i antall tester to siste dager, med hhv 366 og 430
totalt.
Koronatelefon og e-post: god økning i antall anrop to siste dager, med hhv
800 og 540. Også økning på e-post.
116117: stabilt.
Elektronisk timebestilling – status: ingen endring.
Teststasjonen: Det jobbes aktivt med å løse utfordringer knyttet til kulde.
Testing: Det skal være lav terskel for å tilby test for de som ønsker det.
Viktig å være tydelig på at karantene i utgangspunktet gjelder for alle som
testes. Noen ønsker å teste seg fordi de skal på besøk til syke personer.
Beslutning: Fagård korona får i oppdrag å vurdere dette og komme med
anbefaling til hvordan dette skal håndteres ift testing på ulike grunnlag og
evt. karantene.

Anne Marie Flovik

4. Smittesporing
Team smittesporing – ny lokasjon, langsiktig løsning
Per i dag er Team smittesporing lokalisert både i lokalene til
Folkehelsekontoret i Sandvika, og i lokaler på Kunnskapssenteret i
Sandvika. Nå som Folkehelsekontoret har ansvaret for massevaksinering
krever dette tilførsel av nytt personell, både administrativt og andre
faggrupper. For å frigjøre lokaler hos Folkehelsekontoret ser vi at det er
behov for å flytte Team smittesporing ut av disse. Samtidig ser vi at det
helt klart er mest hensiktsmessig å samle disse på en lokasjon.
Se notat: 20210106 Team smittesporing - beslutningsgrunnlag lokasjon
langsiktig løsning.
Beslutning:
Pandemigruppen gir sin tilslutning til at Operativ pandemiarbeidsgruppe
starter arbeidet med å finne alternativ, langsiktig lokasjon med det formål
å samle Team smittesporing på ett sted og frigjøre lokaler hos
Folkehelsekontoret.

Anders Kildal
Anders Kildal

5. Fagråd korona
Ingen saker meldt.

Anne Marie Flovik

Til Fagråd korona: koronahåndboken må gjennomgås og oppdateres.
- Vil bli gjennomgått etter de siste endringene.
- Viktig å få beskjed hvis det er noe som skal oppdateres.

Morten Svarverud
Anne Marie Flovik

6. Personell/fellestjenester
Beredskapslister for lederstøtte i institusjoner – status
Dette er under kontroll. Punktet tas ut fra agendaen, og tas heller inn igjen
hvis det skulle være aktuelt.

Ole Ursin-Smith
Ole Ursin-Smith

7. Smittevernutstyr

Anders Kildal
2

Ikke noe nytt, god kontroll.
8. Kommunikasjon
Ingen saker meldt.

Lisa Bang

9. Vaksinering Covid 19
Vaksinering – status
- Setter første vaksine i dag.

Tonje Vågårøy

Vaksinering helsepersonell
Se revidert beslutningsnotat: 20210106 Vaksinering helsepersonell –
revidert forslag til beslutningsnotat.
Beslutning: Pandemigruppen tilslutter seg beslutningsnotatet.
Kriseledelsen behandler dette i morgen 7. januar.
Henvendelse fra ABBR:
Bør brannmannskaper ha en høyere prioritering i vaksinekøen enn andre?
Svares ut av Tonje.
10. Eventuelt
Besøk på sykehjem
- Vi har gode rutiner og viderefører disse.
- Utfordringer knyttet til å ta med beboere hjem, jfr retningslinjene
fra FHI om å unngå besøk i private hjem. Anbefale pårørende å
følge retningslinjene fra FHI nå.
- Besøksrutine oppdateres i koronahåndboken.

Morten Svarverud
Bjørg Dysthe
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