Pandemigruppen, referat 16.12.2020
Dato
Sted
Til stede

Ikke til stede
Referent
Neste møte

16.12.2020 kl. 9.00-10.00
Teams-møte
Kristin Nilsen, Bjørg Dysthe, Brita Holmen, Morten Svarverud, Siri
Bjørnbakken, Lisa Bang, Ole Ursin-Smith, Anders Kildal, Siri Bjørnbakken,
Anne Marie Flovik,
Andre Nordvik, Frantz L. Nilsen, Grete Syrdal,
Siri Bjørnbakken
18.12.2020 kl. 9.00-10.00

Saker
1. Referat forrige møte
Godkjenning av referat fra 14. desember –
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: 23
Totalt antall smittede: 1333

Ansvarlig

Kommuneoverlegene

Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 4
Smittesituasjon i tjenesten:
Antall smittede brukere: 6
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 1
• Omsorgsboliger for eldre: 0
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0
• Sykehjem: 5
• Boliger Helse og sosial: 0
• Voksenopplæringssenteret: 1

Morten
Svarverud/Heidi
Hesselberg, Grete
Syrdal

Antall smittede ansatte: 18
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 0
• Omsorgsboliger for eldre: 2
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 3
• Sykehjem: 10
• Boliger Helse og sosial: 1
• Rådgivningstjenesten psykisk helse og rus: 1
• Flyktningkontoret: 1
Status ansatte i karantene/isolasjon
Totalt for Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge:
48

OPA ved Anders
Kildal

1

Status ansatte i karantene for hele organisasjonen (fredager):

Ole Ursin-Smith

3. Testing, telefoni og e-post

OPA ved Anders
Kildal

Testing: stabilt, snitt på 350 per dag inkl sykepleier på hjul.
Koronatelefon og e-post: stabilt
116117: stabilt
Elektronisk timebestilling – status: ingen endring.

Videre prosess ambulant teststasjon
Anders Kildal
Beslutning i møte 11. Desember:
• Pandemigruppen vil legge til rette for testing på flere lokasjoner,
primært med bakgrunn i noen definerte grupper.
• Fagråd korona bes om å definere behov og mål, samt gi en
anbefaling til målgrupper. OPA jobber videre med
kostnadsgjennomgang for ambulant teststasjon, og OFT involveres
ift vurdering av risiko og konsekvenser.
Det vises til notat i Teams: 20201216 Ambulante teststasjoner –
beslutningsgrunnlag inkludert kostnadsoverslag.
Beslutning:
• Pandemigruppen støtter at dette tilbudet heretter omtales som
lokale testtilbud som inkluderer dropin.
• Pandemigruppen gir sin tilslutning til å i første omgang opprette
lokale testtilbud på Rykkinn og i tilknytning til Frelsesarmeen, med
oppstart senest 11. januar.
• Det jobbes videre med tilgjengelighet og åpningstider sett opp
mot annen testaktivitet som planlegges.
Testing hver 7. dag for ansatte på sykehjem.
Se notat i Teams: 20201216 testing av medarbeidere i Pleie og omsorg og
Anders Kildal og
Helse og sosial hver 7 dag – beslutningsgrunnlag.
Morten Svarverud
Beslutning:
• Det jobbes videre med planer, organisering og logistikk for testing
på institusjoner ved bruk av hurtigtest, og det gjøres en gradvis
innføring av dette.
• Forslag til løsning og plan legges frem for Pandemigruppen når den
er klar.
4. Smittesporing
Anders Kildal
Smittesporing – status:
Ingen saker meldt.
5. Fagråd korona

Anne Marie Flovik

2

Mulighet for beboere til å dra hjem i julen, besøksrutiner sykehjem og
omsorgsboliger.
Rutine for ledere ved institusjonene og forslag til informasjon ift
smittevern til pårørende.
Beslutning i møte 14. Desember:
• Pandemigruppen ber om at rutinene utarbeides med FHI sin
anbefaling som utgangspunkt.
• Reviderte rutiner legges frem for Pandemigruppen 16. desember.
Beslutning:
• Pandemigruppen vedtar endelig rutine som foreligger.
• Det jobbes videre med informasjonsskriv så det blir klart så raskt
som mulig.
6. Personell/fellestjenester
Beredskapslister for lederstøtte i institusjoner – status
Ingen saker meldt.

Ole Ursin-Smith
Ole Ursin-Smith

7. Smittevernutstyr
Status smittevernutstyr – utsettes til fredag 18. desember.

Anders Kildal

8. Kommunikasjon
Lisa Bang
• Nye forskrifter kommer på fredag. Vil medføre en større ryddejobb
i all informasjon i etterkant av dette.
• Flere er involvert i kommunikasjon knyttet til vaksinering. Viktig
med forventningsstyring.
• Trenger oversikt over hvem som har vakt som kommuneoverlege
gjennom julen.
9. Eventuelt
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