Referat Pandemigruppen 17.03.2021
Dato
Sted
Til stede

Ikke til stede
Referent
Neste møte

17.03.2021 kl. 9.00-10.00
Teams-møte
Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe, Morten
Svarverud, Lisa Bang, Ole Ursin-Smith, Anne Marie Flovik, Tonje Vågårøy,
Anders Kildal, Andre Norvik, Emilie H. Grud
Siri Bjørnbakken, Brita Holmen
Emilie H. Grud
19.03.2021 kl. 9.00-10.00

Saker
1. Referat forrige møte
Referat fra 15. mars er godkjent.
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: 64 nye mandag, og 49 nye i går
Totalt antall smittede: 2559
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 16

Ansvarlig

Kommuneoverlegene

Krevende situasjon for smittesporingen. En del store utbrudd på skoler
(barneskole, u. skole og vgs), i tillegg til enkelttilfeller. I barnehagene er
det stort sett enkelttilfeller.
Smittesituasjon i tjenesten:
Antall smittede brukere: 5
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 0
• Private leverandører: 0
• Omsorgsboliger for eldre: 1
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 3
• Sykehjem: 1
• Boliger Helse og sosial: 0

Morten
Svarverud/Heidi
Hesselberg

Antall smittede ansatte:
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 3
• Omsorgsboliger for eldre: 2
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 6
• Sykehjem: 9
• Boliger Helse og sosial: 1
• Arbeidssentrene: 0
• Flyktningkontoret: 1
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Status ansatte i karantene/isolasjon
Totalt for Pleie og omsorg (69), Helse og sosial (28) og Helsetjenester barn
og unge:

OPA ved Anders
Kildal

3. Testing, telefoni og e-post

OPA ved Anders
Kildal

Testing:
Mandag: 609 på Fornebu, 181 på Rykkinn, 57 på hjul – totalt 847
Tirsdag: 560 på Fornebu, 131 på Rykkinn, 246 på hjul – totalt 937

Diverse avklaringer vedr testing:
• Jevnlig testing ved videregående skoler kan bli aktuelt etter
periode med nedstenging. Evt. tilbys det testing på
ettermiddag/kveldstid.
•

OPA ber om avklaring knyttet til private/kommunale byggeplasser
i ny forskrift for byggeplasser. Pandemigruppen ber OPA avklare
problemstillingen med kommuneadvokaten.

•

Pandemigruppen ønsker at det jobbes videre med muligheten for
en teststasjon i Sandvika. OPA kommer tilbake med fremdriftsplan
på dette.

4. Vaksinering Covid 19
Status:
• Vaksiner satt siste uke – mandager
• Mottak av nye vaksiner uke 11:
• Foreløpig varslet uke 12- 333 hetteglass med Pfizer (1998 doser).
Fordelingsmøte i morgen.
• Prioritering av vaksiner kommende uke –
1248 doser Pfizer:
Sykehjem/ omsorgsboliger 1: 8 dose 1 og 36 dose 2
Mobilt vaksineteam: 54 dose 1 42 dose 2
Kritisk helsepersonell 324 dose 2
Vaksinesenter 185 dose 1
Fastleger 120 dose 1
•
•

Tonje Vågårøy

Forventer å sluttføre vaksinering av risikogruppe 2 denne uken.
Ansatte som har takket nei til vaksinering skal få muligheten til å ta
kontakt med kommunen for å delta i en «oppsamlingsrunde» hvis
de ombestemmer seg.

5. Smittesporing
Smittesporing – status:
Har totalt 31 som omdisponeres til smittesporing, og har i tillegg rekruttert
noe via annonser og har satt i gang prosess med Adecco. Begynner å nå
tak for hvor mange som kan læres opp.

Anders Kildal
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Målet er å komme opp til bemanning på 25 stk per dag og kveld, og sikre
tilstrekkelig bemanning gjennom påsken. Det jobbes også med å følge opp
arbeidsprosessene og det er blant annet satt inn flere ressurser på ledelse
for å håndtere de nye ansatte.
6. Fagråd korona
• Tiltaksnivå i barnehager drøftes i Fagråd korona i dag.
•

Henvendelser om faglige vurderinger knyttet til
hjemmeundervisning. Jobber med å svare ut dette

•

Frantz tar med seg spørsmål fra Morten inn i Fagrådet knyttet til
bruk av øyebeskyttelse og testing av nye pasienter inn på
sykehjem, sett opp mot smittenivå 4 som BK er på nå

Anne Marie Flovik

7. Fellestjenester

Ole Ursin-Smith

8. Smittevernutstyr

Anders Kildal

9. Kommunikasjon
Det er behov for kommunikasjon internt mtp tilrettelegging av tjenestene
mot sårbare grupper ifm Kap 5 a. Informasjon om dette koordineres og
kommuniseres ut.

Lisa Bang

10. Eventuelt
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