Pandemigruppen, referat 16.11.2020
Dato
Sted
Til stede

Ikke til stede
Referent
Neste møte

16.11.2020 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
19.11.2020 kl. 9.00-10.00

Saker
1. Referat forrige møte
Godkjenning av referat fra 12. november – godkjent.
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: 7
Totalt antall smittede:

Ansvarlig

Kommuneoverlegene

Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 10, hvorav
6 fra Bærum.
Smittesituasjon i Pleie og omsorg:
Antall smittede brukere: 7
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 2
• Sykehjem: 4
• Samlokaliserte boliger: 1

Morten
Svarverud/Heidi
Hesselberg

Antall smittede ansatte: 15
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 2
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 6
• Sykehjem: 7
Helse og sosial:
1 ansatt ved Rykkinn seniorsenter, 1 ansatt ved psykisk helse,
2 brukere av ambulerende psykisk helsetjenester.
Aktuelle tiltak i forbindelse med økt smitte på sykehjem og boliger til
drøfting
• Ikke anledning til å jobbe flere steder
• Besøksrutiner for både sykehjem og omsorgsboliger.
Beslutning:
1

•
•

Med bakgrunn i utviklingen av smitte, får Fagråd korona i oppdrag
å komme tilbake med råd knyttet til begge punkter.
OFT jobber med de juridiske og HR-faglige spørsmålene knyttet til
det å ikke jobbe flere steder.

Fagråd korona
Ole Ursin-Smith

Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon
Totalt for Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge:
78

OPA ved Anders
Kildal

Status ansatte i karantene for hele organisasjonen:
Rapporteres fredager.

Ole Ursin-Smith

3. Testing, telefoni og e-post

OPA ved Anders
Kildal

Testing: god kapasitet, gjennomsnitt tor-søn 311, går ned i helgen som
vanlig. Økning i sykepleier på hjul.
Koronatelefon: antall anrop har gått ned, god kapasitet.
Korona e-post: stabilt, god kapasitet.
116117: stabilt
Elektronisk timebestilling – status:
Grunnet økning i testing av sykepleier på hjul, og for å ha god kontroll på
testkapasiteten, har vi sett oss nødt til å stenge for elektronisk bestilling i
perioden 14. til 22. november. Det er god kapasitet på koronatelefonen for
booking av test.
Ressurs og kapasitet
Det pågår et arbeid med å rekruttere flere til testing på hjul og se på de
praktiske behovene rundt dette.
Til oppfølging: Pandemigruppen ber om at arbeidet prioriteres for å øke
kapasitet på testing på hjul, ref. beslutning i møte 9. november.
4. Smittesporing

Anders Kildal/Ole
Ursin-Smith

Anders Kildal, Tonje
Vågårøy

Smittesporing – status:
Ingen saker meldt.
5. Fagråd korona
Om bruk av korttidsplasser i langtidsinstitusjoner Pleie og omsorg – notat
vedlagt agenda
Anbefaling fra fagråd korona:
• Fagråd korona foreslår at de 5 korttidsplassene ikke benyttes som
korttidsplasser under pandemien.
• De 3 plassene på Gullhaug og Mariehaven foreslås brukt som
langtidsplasser.

Tonje Vågårøy
Morten Svarverud
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•

Korttidsplassene på Lønnås er ikke i henhold til dagens krav til
smittevern. Fagråd korona støtter tjenesteleder på Lønnås sine
ønsker om å benytte disse rommene til annen bruk.
Beslutning: Følges opp i linjen.
Prioriteringer og beredskapsnivå
Saken ble drøftet
Med bakgrunn i ervervet erfaring, er det behov for å revurdere beredskap
ved økende scenarier, for å kunne bemanne opp raskt, og samtidig kunne
bruke annet personell enn kritisk helsepersonell. ITas med til KDG 17.
november.

Anders Kildal og
Grete Syrdal

Prioritering av influensavaksiner i kommunen
Vi har fått 4000 ekstra influensavaksiner. Av disse anbefales det at BHT får
1600 til vaksinering av personell i skole og barnehage.
Det er planlagt massevaksinering i uke 49 og 50.
Beslutning:
• Pandemigruppen støtter at BHT får 1600 vaksiner til personell i
skole og barnehage.
• Fagråd korona får i oppdrag å definere samfunnskritisk
nøkkelpersonell knyttet til håndteringen av pandemien.
Kommunalsjefer for Pleie og omsorg og Helse og sosial gir innspill
fra sine områder.

Tonje Vågårøy

6. Personell/fellestjenester
Det jobbes med utvikling av smittesporingssystemet, og
rapporteringsløsning for smittesporing.

Ole Ursin-Smith

7. Smittevernutstyr
Utdeling av smittevernutstyr til fastleger og private fra januar 2021?
Til oppfølging: Avklares og meldes tilbake på møte 19. november.

Anders Kildal
Tonje Vågårøy/Rune
Skatt

8. Kommunikasjon
Følger opp forskriftsendringene som kom, samt å nå ut med budskap til
minoritetsbefolkningen.

Lisa Bang

Fagråd korona

9. Eventuelt
Det er tilslutning til å øke pandemigruppemøter til 3 x pr uke mandag,
onsdag og fredag.
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