Referat fra Pandemigruppen 15.02.2021
Dato
Sted
Til stede

Ikke til stede
Referent
Neste møte

15.02.2021 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, Anne Marie Flovik, Siri Bjørnbakken, Andre Nordvik
Siri Bjørnbakken
Lisa Bang
17.02.2021 kl. 9.00-10.00

Saker
1. Referat forrige møte
Referat fra 10. februar og fra 12. februar er godkjent.
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: Fredag 12, lørdag 4 og søndag 0
Totalt antall smittede: 1908
Det er registrert 12 elever smittet, og flere med mutert UK virus – knyttet
til Løkeberg skole. Skolen var stengt siste halvdel av forrige uke, og
mandag 15. februar.

Ansvarlig

Kommuneoverlegen
e

Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 1
Smittesituasjon i tjenesten:
Antall smittede brukere:
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 0
• Omsorgsboliger for eldre: 1
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0
• Sykehjem: 5
• Boliger Helse og sosial:
Antall smittede ansatte:
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 0
• Omsorgsboliger for eldre: 0
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1
• Sykehjem: 21
HESO: 2 ansatte smittet; 1 boliger psykisk helse og rus, 1 teststasjon.
8 i karantene

Morten
Svarverud/Heidi
Hesselberg

Status ansatte i karantene/isolasjon
Totalt for Pleie og omsorg(52), 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:
Lør 13.2: 576, hvorav 161 på hjul (tot 223 hurtigtester)
Søn 14.2: 341, hvorav 106 på hjul (tot 100 hurtigtester)
Koronatelefon og e-post:
ok
116117:
Lør 13.2: snitt svartid 2,09 min
Søn 14.2: snitt svartid 0,59 min
Elektronisk timebestilling – status:
ok
Teststasjon Rykkinn: ikke åpen helg

Testing på sykehjem/Institusjon:
Orientering om oppstart av testing for medarbeidere som jobber flere
steder – to biler fra teststasjonen følger opp testingen hver 7. dag for
denne gruppen. Ordningen starter i dag etter lunsj.
Det foretas også rutinemessig testing av sykehjemsbeboere som er
utskrevet fra sykehus.
Videre testing Stabæktunet
Testingen for ansatte foran hver vakt pågår til og med nattevakter i dag.
Kommuneoverlegen vurderer at dette testregimet kan opphøre. Det
avklares med tjenesteleder om ledelsen og de ansatte opplever det som
en trygghet å fortsette med testing før hver vakt frem til om med nattvakt
til torsdag. Avklares endelig etter dette.
4. Vaksinering Covid 19
Natthjemmet
Forespørsel om prioritering av vaksine til 14 (+1) brukere på Vestre Hauger
boliger og natthjem med bakgrunn i smitteutbrudd i rusmiljøer i andre
byer og stor trafikk og aktivitet i boligene
Beslutning:

Tonje Vågårøy

Bærum kommune følger FHIs retningslinjer for prioritering av vaksiner, og
denne gruppen må vente
De over 85 år
Omdisponering av vaksiner fra helsepersonell til det over 85 år.
Det gis kun dose 2 til helsepersonell - 521 Pfizer-vaksiner
300 AstraZeneca-vaksiner skal iflg FHI gis til helsepersonell

Oppfølgingspunkter fra fredag 12.2:
Orientering til pandemigruppen om tiltak som iverksettes og involvering
av fastleger om informasjon til hjemmeboende i gruppe 2 85+:
• Felles informasjon på fastlegenes hjemmeside med lenke til
kommunens informasjonsside
• Teams møte med alle vaksinekoordinatorer på fastlegekontorene
avholdes mandag
o formidle informasjon som skal gis pasienter som ringer og
spør om vaksine, skal trygges og få tilstrekkelig
informasjon.
o pas skal ikke henvises videre i «systemet» til kommunen,
men få tilstrekkelig informasjon fra sin fastlege
o fastleger som ikke vaksinerer kontakter proaktivt sine
sårbare pasienter for å trygge og gi informasjon
Hjemmesykepleiere bistår vaksineteamet med kunnskap om sine brukere.
7. Personell/fellestjenester
Systemutviklerne skal være klar med teknisk løsning i løpet til
Vaksinesenteret i løpet av kvelden.
8. Smittevernutstyr

Ole Ursin-Smith

9. Kommunikasjon

Lisa Bang

10. Eventuelt

Anders Kildal

