Referat Pandemigruppen, 15.03.2021
Dato
Sted
Til stede

Ikke til stede
Referent
Neste møte

15.03.2021 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 K. Vågårøy, Anders Kildal, Andre Norvik, Emilie
Helgesen Grud
Siri Bjørnbakken
Emilie Helgesen Grud
17.03.2021 kl. 9.00-10.00

Saker
1. Referat forrige møte
Referat fra 12. mars er godkjent.
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: 33 nye fredag, 22 nye lørdag og 21 nye søndag.
Totalt antall smittede:
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19:
16 - 2 nye i går

Ansvarlig

Kommuneoverlegene

Det er etterslep i testsvar, mangler fortsatt mange prøvesvar fra lørdag.
Uoversiktlig situasjon og smittesporerne er presset. Det er en del smitte
fra andre kommuner som har innvirkning på Bærum v/ at personer som
har arbeidssted eller skole i Bærum.
9 barneskoler, 2 ungdomsskoler, 5 vgs som er berørte. Forholdsvis store
utbrudd. 5 barnehager. Mindre utbrudd i barnehager.
Kommuneoverlegene anbefaler sterkt å ikke gjennomføre fritidsaktiviteter
med barn og unge frem mot påske. Kristin Nilsen diskuterer dette med
kommunedirektør.
Kommuneoverlegene går i dialog med FHI i dag ang. digital undervisning.
Saken tas opp til kriseledelsen mandag kveld.
Smittesituasjon i tjenesten:
Antall smittede brukere: 3
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 1
• Private leverandører: 0
• Omsorgsboliger for eldre: 0
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 2
• Sykehjem: 0

Morten
Svarverud/Heidi
Hesselberg
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•

Boliger Helse og sosial: 0

Antall smittede ansatte: 21
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 0
• Omsorgsboliger for eldre: 2
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 6
• Sykehjem: 12
• Boliger Helse og sosial: 0
• Ila: 0
• Arbeidssentrene: 0
• Flyktningkontoret: 1
Status ansatte i karantene/isolasjon
Totalt for Pleie og omsorg (99), Helse og sosial (19) og Helsetjenester barn
og unge:

OPA ved Anders
Kildal

3. Testing, telefoni og e-post

OPA ved Anders
Kildal

Testing:
Fredag: 659 på Fornebu, 185 på hjul
Lørdag: 452 på Fornebu, 225 på hjul
Fredag: 355 på Fornebu, 45 på hjul
Opprettelse av gruppe som jobber med spesielle miljøer
OPA gis mandat til å sette sammen en liten gruppe med fokus på målrettet
innsats mot spesielle innbyggergrupper bestående av en
kommuneoverlege, en smittesporer, tolk ved behov.
Dette teamet kobles også opp mot Mona Rafn og det ukentlige møtet med
de frivillige for slik å holde seg oppdatert på hva som foregår i de
forskjellige miljøene.
Teamet kan utløses ved hendelser som for eksempel:
• Utbrudd i storfamilier
• Utbrudd i enkelte miljøer
• På oppdrag fra KOL/smittesporing
Evaluering av teststasjon Rykkinn:
Rapport og Excel oversikt med postnr for de som er testet på Rykkinn er
lagt frem. Kundegruppen øker, og nedslagsfeltet for de som benytter
teststasjonen er som forventet. Det er få utfordringer ved driften.
Anbefaler fortsatt drift. Utreder litt nærmere og vurderer frem til påske.
4. Vaksinering Covid 19

Tonje Vågårøy
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Status:
•
•
•
•

•
•
•
•

Vaksiner satt siste uke
Mottak av nye vaksiner uke 11: 1248 doser Pfizer
Foreløpig varslet uke 12Prioritering av vaksiner kommende uke:
Sykehjem/omsorgsboliger: 8 dose 1 og 36 dose 2
Mobilt vaksineteam: 54 dose 1, 42 dose 2
Kritisk helsepersonell: 324 dose 2
Vaksinesenter: 185 dose 1, 481 dose 2
Fastleger: 120 dose 1
Status AstraZeneca:
Har 56 hetteglass AstraZeneca i kjøleskapet (6 mnd holdbarhet) og
skulle vært tildelt 80 glass denne uken.
Det har vært mange henvendelser til legevakten over helgen fra
personer som har fått AstraZeneca vaksinen. Under kontroll.
HR har så langt hatt 12-13 henvendelser i helgen fra ansatte som
har fått AstraZeneca. Melder om at det har gått greit.
Alle ansatte som tidligere er forskjøvet ift dose 2, er alle hentet inn
innen neste uke – alle innenfor 6 uker

5. Smittesporing
Smittesporing – status:
Det jobbes med å styrke kapasitet hos smittesporing. Grunnbemanningen
har nå økt med 50 %. Og vi er opp i mellom 15 og 20 per vakt hele uken.

Anders Kildal

Har som mål å øke grunnbemanning fra 12 per vakt til 25 per vakt. Jobber
med å få på plass ansatte via Adecco. Forventer også at nytt
smittesporingsprogram vil bedre kapasiteten.
Kommuneoverlegen jobber med å lage rutine for å håndtere personer man
ikke får tak i via smittesporing.
Det jobber også med arbeidsprosesser og det settes inn forsterkning på
ledelse.

6. Fagråd korona

Anne Marie Flovik

7. Fellestjenester

Ole Ursin-Smith

8. Smittevernutstyr

Anders Kildal

9. Kommunikasjon

Lisa Bang

10. Eventuelt
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