Pandemigruppen, referat 19.04.2021
Dato
Sted
Til stede

Ikke til stede
Referent
Neste møte

19.04.2021 kl. 9.00 - 10.00
Teams-møte
Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe, Brita Holmen,
Lisa Bang, Ole Ursin-Smith, Anne Marie Flovik, Tonje Vågårøy, Siri
Bjørnbakken, Anders Kildal, Morten Svarverud, Andre Nordvik
Siri Bjørnbakken
21.04.2021 kl. 9.00 - 10.00

Saker
1. Referat forrige møte
Godkjenning av referat fra 16. April – godkjent.
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: 17
Totalt antall smittede: 3647

Ansvarlig

Kommuneoverlegene

Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 10
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: 6
• Sykehjem: 0
• Boliger Helse og sosial: 0
• Voksenopplæringssenteret: 0
• Seniorsentrene: 0

Morten
Svarverud/Heidi
Hesselberg

Antall smittede ansatte: 13
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 0
• Omsorgsboliger for eldre: 1
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 4
• Sykehjem: 6
• Boliger Helse og sosial: 0
• Oppfølgingstjenesten: 0
• Vaksinasjonssenteret: 0
• Teststasjonen: 2
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Status ansatte i karantene/isolasjon
Totalt for Pleie og omsorg (37), Helse og sosial (9) og Helsetjenester barn
og unge (4): 50

OPA ved Anders
Kildal

3. Testing, telefoni og e-post

OPA ved Anders
Kildal

Testing:
16. April: totalt 412 (Fornebu 333, på hjul 79)
17. April: totalt 215 (Fornebu 189, på hjul 26)
18. April: totalt 262 (Fornebu 229, på hjul 33)
*Rykkinn stengt fre-søn.
Elektronisk timebestilling – status: ingen endring.
Diverse knyttet til testing:
• Teststasjon i Sandvika – status meldes i møte 23. april.
• Massetesting videregående skole: Frantz har vært i dialog med
Viken knyttet til hvordan de gjør dette.
• OPA har nedsatt en gruppe som jobber videre for å se på
gjennomføring mulig massetesting i grunnskole. Ift videregående
se på samarbeid med Viken. Status meldes i møte 21. april.
4. Vaksinering Covid 19
Status:
• Status vaksinering pr uke 15: se ukesrapport vedlagt agenda.
• Vaksiner uke 16: 2388 Pfizer

•

Tonje Vågårøy

Prioritering av vaksiner kommende uke 17: vi får 788 hetteglass
Pfizer med 4728 doser, Moderna er ikke fordelt pt.

Diverse knyttet til vaksinering:
•

Oppfølgingspunkt vaksinering helsepersonell: kontakte FHI om
gjennomføring av dose to for helsepersonell som har fått
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•

•
•
•

AstraZeneca, samt konsekvenser knyttet til differanse andel på
20%.
Modernavaksiner: krevende logistikk med veldig kort levetid når
den er trukket opp. Unntaksvis er det behov for å bruke opp doser
av ulike årsaker, for å unngå å kaste disse. Vi ser på hvordan no
show lister kan løses opp mot nytt prioriteringsnotat for kritisk
helsepersonell.
Nytt prioriteringsnotat legges frem onsdag 21. april.
Gjennomgang og prioritering av vaksinering for beboere i
omsorgsboliger som ikke kan møte på vaksinesenteret, status i
møte 21. april.
Det vurderes plan med tanke på mulig frivillig ordning knyttet til
vaksinering med AstraZeneca – status fredag 23. april.

5. Smittesporing
Status ferdigstille og pågående index: god kontroll.

Anders Kildal

Status bemanning: ingen saker meldt.
Status forbedring arbeidsprosesser: ingen saker meldt.

Ole Ursin-Smith

6. Fagråd korona
Status gjenåpning av tjenester
• Det jobbes med planer, kommer tilbake til dette.

Anne Marie Flovik

Oversikt over tiltak spesielle målgrupper
• Ressursene er tilgjengelig og kan løses ut ved behov.
Kommuneoverlegene har ansvar for å iverksette ved behov
knyttet til evt utbrudd eller kommunikasjonsutfordring, og kan
innhente ressurser fra smittesporing og helseambassadørene.
• OPA kommer tilbake med en presentasjon i møte 23. april.

Anders Kildal

Revidering pandemiplan
Informasjon fra Brita Holmen knyttet til punktet om revidering av
pandemiplanen:
• Helhetlig ROS for pandemi er straks klar. Tar utgangspunkt i
erfaringer fra koronapandemien. Denne vil danne et godt
grunnlag for revidering av pandemiplanen med tilhørende
tiltakskort.
• Ser også på tidslinjen for behandling av eksisterende pandemiplan
ønsket av kriseledelsen.
7. Fellestjenester
Kontraktsforlengelser
• Kontraktsforlengelser for midlertidig ansatte er foreløpig til 1.
september. Kommer tilbake med grunnlag og vurdering av risiko
ved å ikke forlenge kontrakter pt.

Ole Ursin-Smith

8. Smittevernutstyr
Ingen saker meldt.

Anders Kildal
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9. Kommunikasjon
Yammer melding om status AstraZeneca
• De hovedtillitsvalgte ønsker at det legges ut informasjon om
AstraZeneca-vaksinen. Grete legger ut dette på Lederinfo.

Lisa Bang
Grete Syrdal

Informasjon i klart språk-versjon om vaksinering skal utarbeides.
10. Eventuelt
Vurdere møtefrekvens for Pandemigruppen i tiden fremover. Komme
tilbake til.
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