Referat Pandemigruppen, 12.03.2021
Dato
Sted
Til stede

Ikke til stede
Referent
Neste møte

12.03.2021 kl. 9.00-10.00
Teams-møte
Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe, Brita Holmen,
Morten Svarverud, Lisa Bang, Ole Ursin-Smith, Anne Marie Flovik, Siri
Bjørnbakken, Tonje Vågarøy, Anders Kildal, Emilie Helgesen Grud
Siri Bjørnbakken
Emilie Helgesen Grud
15.03.2021 kl. 9.00-10.00

Saker
1. Referat forrige møte
Referat fra 10. mars er godkjent.
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: 20 nye i går.
Totalt antall smittede: 2370

Ansvarlig

Kommuneoverlegene

Smittesporingen er ajour. Laboratoriet begynner å komme mer ajour.
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 9
Smittesituasjon i tjenesten:
Antall smittede brukere: 7
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 1
• Private leverandører: 0
• Omsorgsboliger for eldre: 0
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 5
• Sykehjem: 0
• Boliger Helse og sosial: 1

Morten
Svarverud/Heidi
Hesselberg

Antall smittede ansatte: 22
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester:
• Omsorgsboliger for eldre:
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 6
• Sykehjem: 12
• Boliger Helse og sosial: 1
• Ila: 1
• Arbeidssentrene: 2
Status ansatte i karantene/isolasjon

OPA ved Anders
Kildal
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Totalt for Pleie og omsorg (101), Helse og sosial (19) og Helsetjenester
barn og unge:
3. Testing, telefoni og e-post

OPA ved Anders
Kildal

Testing:
Onsdag: 552 på Fornebu, 128 på hjul, 107 Rykkinn. Totalt 787
Torsdag: 686 på Fornebu, 390 på hjul, 116 på Rykkinn. Totalt 1192.

Oppfølgingspunkt:
Pandemigruppen gir OPA oppdrag se nærmere på en målrettet innsats
mot spesielle innbyggergrupper og kommer tilbake med mandat tidlig
neste uke.
4. Vaksinering Covid 19
Status:
• Mottak av nye vaksiner uke 10: 139 hetteglass/834 doser
med Pfizer, 100 hetteglass/ 1000-1100 AstraZeneca doser
• Foreløpig varslet pr 8.3 uke 11- 208 hetteglass / 1248 doser Pfizer

Tonje Vågårøy

Pause av AstraZeneca:
•
•
•

•
•

Vaksinering med AstraZeneca ble pauset i går. Gjør vaksineringen
krevende. Neste ukes leveranse av Pfizer går hovedsakelig til å
dekke dose 2. Endelig prioriteringsmøte i dag.
60 stk skulle opprinnelig få vaksinen på vaksinesenteret i går. 40
doser var levert til fastleger. 8 av disse ble satt før pausen. De 60 i
går får ny time med Pfizer-vaksine i dag.
2070 ansatte har fått AstraZeneca vaksinen. PLO har opprettet
dialog med HR og sendt ut SMS til alle ansatte at dersom de er
urolige kan de kontakte HR for bistand. Dette bør utvides til å
gjelde alle ansatte, også utenfor PLO.
Ny prioritering knyttet til vaksinering av kritisk helsepersonell tas
på mandag.
Situasjonen rundt AstraZeneca vil kunne få konsekvenser i form av
at innbyggere foretrekker enkelte vaksinemerker. Kan bli en
utfordring fremover. Settes på sakslisten onsdag neste uke.

Diverse knyttet til vaksinering:
•

Til info så jobbes det med kvalitetssikring og fremstilling av tall
knyttet til vaksinering. Kommer tilbake til dette neste uke.

•

Alle ansatte som tidligere er forskjøvet ift. Dose 2, er alle hentet
inn innen neste uke – alle innenfor 6 uker.

5. Smittesporing

Anders Kildal
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Smittesporing – status:
Omdisponering
Pandemigruppen har besluttet at omdisponering av de 11 som er
omdisponert i dag, samt de neste ti omdisponeres til over påske, slik at
tilstrekkelig kapasitet opprettholdes over påsken.
Samtidig ber pandemigruppen om at det jobbes parallelt med å
effektivisere arbeidsprosesser, samt justere grunnbemanning slik at
kapasiteten kan ivareta et smittetrykk på 50 smittetilfeller per dag.

6. Fagråd korona
Fagrådet har behov for en beslutning om ukentlig testing av ansatte og
studenter/elever. Det er i dag uklarhet om dette bare gjelder sykehjem og
omsorgsboliger til eldre, eller om flere tjenestesteder også skal omfattes
av rutinen.

Anne Marie Flovik

Tilbakemelding fra pandemigruppen er at dette kun gjelder sykehjem og
omsorgsboliger.
7. Fellestjenester

Ole Ursin-Smith

8. Smittevernutstyr

Anders Kildal

9. Kommunikasjon

Lisa Bang

10. Eventuelt
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