Referat Pandemigruppen 19.02.2021
Utkast
Dato
Sted
Til stede

Ikke til stede

19.02.2021 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, Andre Nordvik
Siri Bjørnbakken

Referent
Neste møte

Lisa Bang
22.02.2021 kl. 9.00-10.00

Saker
1. Referat forrige møte
Referat fra 17. februar ble godkjent.
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: 5 og det er nå til sammen 1948 i Bærum.
Kommuneoverlegen har fått resultater fra sekvensering for mutert virus. I
januar var det 2 muterte, og tallet for så langt i februar er 56. Disse er
knyttet til utbrudd ved blant annet Løkeberg, og en noen
næringsvirksomheter.

Ansvarlig

Kommuneoverlegen
e

Løkeberg skole holder stengt hele denne uken. Mølladammen skole har
ett tilfelle med sannsynlig mutert virus, noe som medfører digital
undervisning på 9. trinn.
Smittesituasjon i tjenesten:
Antall smittede brukere: Det er nå 3 beboere på Stabæktunet, samt en
bruker av privat BPA.
Antall smittede ansatte: Det ble meldt to nye på Stabæktunet i går. Totalt
11 smittet.
Status ansatte i karantene/isolasjon
Totalt for Pleie og omsorg (38), Helse og sosial (9) og Helsetjenester barn
og unge: 37

Morten
Svarverud/Heidi
Hesselberg

OPA ved Anders
Kildal

Status ansatte i karantene for hele organisasjonen (fredager): 57

Ole Ursin-Smith

3. Testing, telefoni og e-post

OPA ved Anders
Kildal

Testing: 283 på Fornebu, 117 på hjul og 60 på Rykkinn.

Det er besluttet å utløse bestilling på personell til Statsforvalter for fire
uker.
Kommuneoverlegen orienterte om resultatene fra to helger med
massetesting: Unibusshelgen - ingen nye smittede. Sist helg med testing
på en del næringsvirksomheter og skoler – 8 smittede
4. Vaksinering Covid 19
Status:
Tilgangen på vaksiner de nærmeste to uker er lave; 1614 1416 i uke 8 og
732 i uke 9. Må prioritere risikogruppe 2, 85+, i uke 8. Dette gjør at
pfizervaksinering dose 2 utsettes noe. Det kun Astra Zeneca som skal
brukes på kritiske helsepersonell i tiden fremover – føring fra FHI.

Tonje Vågårøy

Vaksinerapportering – med utgangspunkt i faktiske tall for siste uke.
Kommer på møtet mandag 22. Februar.
Pasienter fra andre kommuner som har fastlege i Bærum kommune
Beslutning: I tråd med rutiner i andre kommuner i regionen tilbys også
gjestepasienter vaksine fra fastlegene i Bærum, og vice versa. Dette
avbyråkratiserer prosessene.
Kommunen må ta stilling til håndtering av prioritering av vaksine til
personer i helt særskilte helsemessige situasjoner.
5. Smittesporing
Smittesporing – status:
Smittesporingssystem – tas på mandag.
6. Fagråd korona
Håndtering av besøk når beboere har fått vaksiner. Krever en
gjennomgang av Koronahåndboken.

Grete

Anders Kildal

Anne Marie Flovik

Det har vært en gjennomgang av smittehåndteringen ved Stabæktunet
med FHI. Det ble diskutert utfordringer med gamle bygg. Renhold var også
et tema, samt andre risikofaktorer som besøk fra andre tjenester. Kontroll
av bruk av smittevernutstyr ikke bare i starten av vakten, men også i løpet
av. FHI gir for øvrig tilbakemelding på at det smittevernforebyggende
arbeidet ved Stabæktunet gjøres godt
7. Personell/fellestjenester
Ingen nye saker rapportert
8. Smittevernutstyr
Ingen nye saker
9. Kommunikasjon
Kommunikasjon – nye forskrifter.
10. Eventuelt

Ole Ursin-Smith
Anders Kildal
Lisa Bang

