Pandemigruppen, referat 11.12.2020
Dato
Sted
Til stede

Ikke til stede
Referent
Neste møte

11.12.2020 kl. 11.30 – 12.30
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
Lisa Bang,
Siri Bjørnbakken
14.12.2020 kl. 9.00-10.00

Saker
1. Referat forrige møte
Godkjenning av referat fra 9. desember – godkjent.
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: 28
Totalt antall smittede: 1265

Ansvarlig

Kommuneoverlegene

Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 5
Smittesituasjon i tjenesten:
Antall smittede brukere: 13
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 1
• Omsorgsboliger for eldre: 0
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0
• Sykehjem: 11
• Boliger Helse og sosial: x
• Voksenopplæringssenteret: 1

Morten
Svarverud/Heidi
Hesselberg

Antall smittede ansatte: 24
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 0
• Omsorgsboliger for eldre: 1
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 2
• Sykehjem: 18
• Boliger Helse og sosial: 1
• Flyktningkontoret: 1
• Rådgivningstjenesten psykisk helse og rus: 1
Dødsfall blant innbyggere som mottar tjenester fra Pleie og omsorg:
• 1 beboer ved Hospice og Stabekk sykehjem som hadde påvist
covid-19, gikk bort 10.12.20
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Status ansatte i karantene/isolasjon
Totalt for Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og
unge: 61
• Pleie og omsorg: 43 ansatte (i tillegg 6 innleide fra vikarbyrå)

OPA ved Anders Kildal

Status ansatte i karantene for hele organisasjonen (fredager): 56 per
torsdag ettermiddag.

Ole Ursin-Smith

3. Testing, telefoni og e-post
Testing: snitt to siste dager 350

OPA ved Anders Kildal

Koronatelefon og e-post: liten økning på telefon siste dagene, stabil og
god kapasitet på begge kanaler.
116117: stabilt
Elektronisk timebestilling – status: ingen endring.
Åpningstider og bemanning teststasjon og koronatelefon
• lagt inn på mappe (vaktlister jul og nyttår)
Videre prosess ambulant teststasjon
Utsatt fra møte 9. desember.
Jfr notat fra 4. Desember og forslag til praktisk gjennomføring - vedlagt
ppt i Teams.

Anders Kildal

Beslutning
• 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.
Hurtigtester
Arbeidsprosesser knyttet til hurtigtester:
bruk av hurtigtester, informasjonsflyt, ansvar, prosedyrer mm.
Se vedlagt internt notat – Arbeidsprosess med momenter som må
avklares, med vedlegg:
• Utkast til prosedyre hurtigtesting av ansatte ved sykehjem og
omsorgsboliger
• Utkast til prosedyre hurtigtesting av innbyggere

Anders Kildal

Beslutning
Pandemigruppen beslutter bruk av hurtigtester jfr det som er skissert i
vedlagte prosedyrer. Pandemigruppen ønsker å starte bruk av
hurtigtester for å høste erfaring.

Anders Kildal

4. Smittesporing
Smittesporing – status:

Anders Kildal
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«Nøkkeltallsgruppa» (strategi og utvikling, folkehelsekontoret mfl.,)
har på bakgrunn av behov for bedre datagrunnlag tatt initiativ til å
forbedre smittesporingsappen ift registrering av smittested.
Det er også reist spørsmål om behov for et registreringssystem
for vaksinering når dette skal iverksettes som for eksempel kan
rapportere på
• Antall vaksinerte i sann tid
• Antall vaksinerte fordelt på aldersgrupper og kjønn
• Antall vaksinerte fordelt på stedsnavn i Bærum kommune
• m.m
•

Dette kan blant annet gi oss muligheten til å dokumentere løpende
effekter av det kommende vaksineringsprogrammet. Det er godt mulig
at FHI allerede har laget eller planlegger å lage et opplegg på dette som
også kan benyttes på kommunalt nivå. I så fall kan det vel være lurt å
forberede et opplegg for å ta et slikt verktøy i bruk.
Beslutning:
Tas til orientering. Det følges med på hva som utvikles på nasjonalt nivå.
5. Fagråd korona
Pulsoksymeter – henvendelse fra fastleger
Fagråd korona anbefaler at Bærum kommune kjøper 50 pulsoksymetre
som fastlegene kan bestille til hjemmeboende Covid-19-syke pasienter.
Asker kommune har gode erfaringer med dette og rutiner som lett kan
tilpasses for bruk i Bærum kommune.
Kostnadsoverslag: 25 000 kr.

Anne Marie Flovik
Anne Marie Flovik

Beslutning:
Effektueres og tilbys av Friskliv og mestring – Hjelpemiddelsentralen.
Mulighet for beboere til å dra hjem i julen, besøksrutiner sykehjem og
omsorgsboliger.
Beslutning: Det jobbes ut et forslag til rutine for ledere ved
institusjonene og forslag til informasjon ift smittevern til pårørende til
neste møte mandag 14. desember.
6. Personell/fellestjenester
Beredskapslister for lederstøtte i institusjoner – status
Se status forrige møte.

Anne Marie Flovik

Ole Ursin-Smith
Ole Ursin-Smith

Orientering – testing av medarbeidere
• Ingen motforestillinger mot forslaget om krav til testing i
drøfting MBM OSU, men må evalueres etter 3 mnd.
• Testresultatene må oppbevares i tråd med
personvernopplysningsloven.
• Evt. reaksjoner for ansatte som ikke vil la seg teste er til
vurdering hos HR
7. Smittevernutstyr

Anders Kildal
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Ingen saker meldt.
8. Kommunikasjon
Ingen saker meldt.
9. Eventuelt
Fra Asker kommune – til informasjon
Observatører ved TISK-øvelse for ledere i helse, skole, barnehage og
kommunelege i Asker, onsdag 9. desember kl. 10-12:30.
Anders Kildal og Siri Bjørnbakken overvar øvelsen. Se egen
oppsummering og eksempel på verktøy fra skole og barnehage.
Orientering utsettes til møte 14. desember.

Lisa Bang

Anders Kildal

Vaksinasjon Covid-19
Krav fra HDIR. Innen 18. desember skal det foreligge plan for vaksinering
fra kommunen.
Grete Syrdal
Beslutning: videre plan jobbes med utenom møtet
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