Pandemigruppen, referat 01.02.2021
Dato
Sted
Til stede

Ikke til stede
Referent
Neste møte

01.02.2021 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, Anders
Kildal, Siri Bjørnbakken, Anne Marie Flovik,
Andre Nordvik
Siri Bjørnbakken
03.02.2021 kl. 9.00-10.00

Saker
1. Referat forrige møte
Godkjenning av referat fra 27. januar – godkjent.
Godkjenning av referat fra 29. januar – godkjent.
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: 7
Totalt antall smittede: 1787

Ansvarlig

Kommuneoverlegene

Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 3
Smittesituasjon i tjenesten:
Dødsfall på Stabæktunet
1 beboer gikk bort 31.01.2021, dette er den tredje beboeren som har gått
bort der og som hadde Covid-19.

Morten
Svarverud/Heidi
Hesselberg

Antall smittede brukere:
De smittede fordeler seg slik: 29
• Hjemmebaserte tjenester: 1
• Omsorgsboliger for eldre: 0
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1
• Sykehjem: 26
• Boliger Helse og sosial: 0
• Oppfølgingstjenesten Psykisk helse: 1
Antall smittede ansatte:
De smittede fordeler seg slik: 31
• Hjemmebaserte tjenester: 3
• Omsorgsboliger for eldre: 1
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1
• Sykehjem: 23
• Boliger Helse og sosial: 0
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Status ansatte i karantene/isolasjon
Totalt for Pleie og omsorg (96), Helse og sosial og Helsetjenester barn og
unge:

OPA ved Anders
Kildal

Status ansatte i karantene for hele organisasjonen (fredager):

Ole Ursin-Smith

3. Testing, telefoni og e-post

OPA ved Anders
Kildal

Testing: lavere i helgen som vanlig.
Koronatelefon og e-post: stabilt.
116117: stabilt.
Elektronisk timebestilling – status: ingen endring.
Teststasjon Rykkinn: igjen endring.
Testing på sykehjem/Institusjon:
Kommer tilbake til organisering av testing på sykehjem og omsorgsboliger i
møte onsdag 3. februar.
Videre testing stabekktunet
Besluttet å test alle før vakt med hurtigtest.
Beslutning: Pandemigruppen tilslutter videreføring av innført hurtigtesting
før ansatte går på vakt til og med nattevakt på onsdag kveld.
Oppfølging: Tas opp til ny vurdering i møte 3. februar.
Etter erfaringer fra helgen:
Beslutning:
Enhver endring i testregime utenom pandemimøtene følges opp med et
kort teams møte for ansvarlige parter. Kommunalsjefene samler minimum
teststasjonens leder, leder OPA, aktuell rådgivende kommuneoverlege, og
leder institusjon, bolig eller liknende, slik at beslutning deles og forstås likt
av alle involverte parter og praktiske forhold og ressursbehov avklares så
tidlig som mulig.
4. Vaksinering Covid 19
Status:
• Vaksiner satt siste uke og totalt:
• Mottak av nye vaksiner uke 6: 916
• Prioritering av vaksiner uke 5:
o Sykehjem og omsorgsbolig: 294
o Kritisk helsepersonell: 504
o Risikogrupper: 960
o Massevaksinering: ikke startet.
• Bemanning: jobber fortsatt med dette, er utfordrende. Bruker alle
kanaler for å rekruttere.
• Medvirkning:
Kommunikasjon: Bør ut med konkret innbyggerinformasjon om
vaksinasjon tidlig denne uken.

Grete Syrdal

Tonje Vågårøy
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Digital løsning:
Beslutning: Det er besluttet å etablere digital støtte for massevaksinasjon
basert på Bærums-plattformen. Den valgte løsningen vil totalt sett ha
lavest kostnader, da behovet for bemanning til selve gjennomføring av
massevaksineringen vil være betydelig lavere enn ved de andre
alternativene. Løsningen fremstår med lav risiko og lav kritikalitet på
fremdrift.
Løsningen vil være klar til implementering i fullskala tirsdag i uke 7. I
arbeidet frem til dette vil FHK benytte dagens systemer og løsninger. Dette
er også i tråd med deres rutiner og ønsker.
Status og fremdrift for timebestilling og info til innbyggere
Det vil bli foretatt en konsekvensanalyse i forhold til å opprette et
callsenter, der vi ringer til innbyggere og sikrer at de mottar time for
vaksinering. Callsenter opprettes i tilknytning til Veiledningstorget.
5. Smittesporing
Smittesporing – status:
Ingen saker meldt.

Anders Kildal

6. Fagråd korona
Innspill /spørsmål fra HTV: kan det vurderes å tilby screening av ansatte i
institusjoner med hurtigtester der hvor brukere har symptomer, men
nekter å la seg teste, for eksempel i en bolig?
Beslutning: Fagråd korona anbefaler at ansatte i institusjoner testes med
en hurtigtest og videre med en PCR-test etter syv dager. Anbefales at
dette gjøres når en bruker i en bolig har testet positivt eller blitt vurdert
som smittet, når det ikke lar seg gjøre å teste.

Anne Marie Flovik

7. Personell/fellestjenester
Se under vaksinasjon.

Ole Ursin-Smith

8. Smittevernutstyr
Ingen saker meldt.

Anders Kildal

9. Kommunikasjon
Holdningsarbeid ift testing.
Mye oppfølging knyttet til forskrifter.

Lisa Bang

10. Eventuelt
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