Pandemigruppen, referat 10.02.2021
Dato
Sted
Til stede

Ikke til stede
Referent
Neste møte

10.02.2021 kl. 9.00-10.00
Teams-møte
Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe, Brita Holmen,
Morten Svarverud, Siri Bjørnbakken, Lisa Bang, Anders Kildal, Anne Marie
Flovik, Siri Bjørnbakken, Nina Røer (OFT)
Ole Ursin-Smith, Andre Nordvik,
Siri Bjørnbakken
12.02.2021 kl. 9.00-10.00

Saker
1. Referat forrige møte
Godkjenning av referat fra 5. februar – godkjent.
Godkjenning av referat fra 8. februar – godkjent.
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: 16
Totalt antall smittede: 1865

Ansvarlig

Kommuneoverlegene

Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19:
Smittesituasjon i tjenesten:
Antall smittede brukere:
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 0
• Omsorgsboliger for eldre: 0
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0
• Sykehjem: 11
• Boliger Helse og sosial: 0

Morten
Svarverud/Heidi
Hesselberg

Antall smittede ansatte:
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 1
• Omsorgsboliger for eldre: 0
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1
• Sykehjem: 32
• Boliger Helse og sosial: 0
• Psykisk helse og rus, boliger: 1
• Teststasjonen: 1
Status ansatte i karantene/isolasjon
Totalt for Pleie og omsorg (58), Helse og sosial (8) og Helsetjenester barn
og unge:

OPA ved Anders
Kildal
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Status ansatte i karantene for hele organisasjonen (fredager):

Ole Ursin-Smith

3. Testing, telefoni og e-post

OPA ved Anders
Kildal

Testing: tydelig økning i testing på Fornebu, også økning på Rykkinn. Antall
tester på hjul er firedoblet siste halvannen uke ifm med regelmessig
testing på institusjoner.
Koronatelefon og e-post: økning på telefon, e-post stabil.
116117: stabilt.
Elektronisk timebestilling – status: ingen endring.
Teststasjon Rykkinn: økning mandag.
Testing på sykehjem/Institusjon:
Videre testing Stabæktunet
Etter råd fra kommuneoverlegene videreføres ordning med hurtigtesting
før vakt for alle medarbeidere ved Stabekktunet sykehjem.
Det gjennomføres testing av alle beboere hver 3 dag
Beslutning i møte 10. februar: testingen videreføres til og med
nattevakter natt til lørdag. Ny status vurderes fredag 12. Februar.
Rutiner for bruk av smittevernutstyr ved testing på sykehjem
Beslutning:
• Kommuneoverlegene og fagråd korona tar opp til vurdering
rutiner for bruk av smittevernsutstyr ved testing.
• All testing av sykepleier på hjul i tjenesten følger samme rutine for
bruk av smittevernutstyr som tjenesten.
• Oppfølging i møte 12. februar.
4. Vaksinering Covid 19

Morten/Grete

Tonje Vågårøy

Forslag om bruk av frivillige i transport til/fra Bærum vaksinesenter
Forslag om å gå inn i et samarbeid med frivillige organisasjoner for
transport av personer til/fra vaksinasjon. Dette som et supplement til der
hvor det er tatt en medisinskfaglig vurdering om bruk av ambulerende
testteam.
Beslutning:
Pandemigruppen tilslutter at det jobbes videre mot de frivillige
organisasjonene knyttet til et tilbud om transport til/fra Bærum
vaksinesenter.
Fastlegenes rolle i vaksinering
De fastlegene som ikke vaksinerer selv, må i større del bidra i
kommunikasjonen knyttet til vaksinering av sine pasienter. De må ivareta
sine pasienter med god dialog i tiden fremover.
Beslutning: Følges opp med dialog med fastlegene
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Vaksinasjon tjenestesteder
• Oppfølging av de som har reservert seg mot vaksine.
• Saken utsatt fra møte 10. februar.
Beslutning: Følges opp med informasjon til ansatte.
5. Smittesporing
Smittesporing – status:
Ingen saker meldt.

Anders Kildal

6. Fagråd korona
Anne Marie Flovik
Innmeldt fra Voksenopplæring (VOKS):
Behov for tettere oppfølging av unge voksne i grunnskolen – kan det
vurderes unntak fra forskrift knyttet til Bærum som ring2 kommune – et
lite utdrag:
§ 16f Opplærings- og utdanningsinstitusjoner Lokalene ved opplærings- og
utdanningsinstitusjoner som nevnt i covid-19-forskriften § 12a bokstav d, e,
f, h og i skal holdes stengt for elever og studenter, slik at undervisningen
skjer digitalt, med de unntakene som følger av midlertidig forskrift 26. mai
2020 nr. 1061 om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og
videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19 § 3a første ledd
bokstav b jf. andre ledd.
Se vedlagt notat som utdyper behovet.
Beslutning:
Kommuneadvokat og fagråd korona bes vurdere grunnlag for unntak fra
forskrift for å ivareta særlig sårbar ungdom ved grunnskolen for voksne.
7. Personell/fellestjenester
Ingen saker meldt.

Ole Ursin-Smith

8. Smittevernutstyr
Ingen saker meldt.

Anders Kildal

9. Kommunikasjon
Er det ønske om omvisning for dagen før åpning av Bærum vaksinesenter?
For eksempel OF / utvalgsleder / KD eller andre? Skal “første” pasient
markeres?

Lisa Bang

10. Eventuelt
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