Referat Pandemigruppen, 19.03.2021
Dato
Sted
Til stede

Ikke til stede
Referent
Neste møte

19.03.2021 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, Tonje Vågårøy, Merethe
Dypfest Holst, Andre Norvik
Siri Bjørnbakken, Anders Kildal, Anne Marie Flovik
Emilie Helgesen Grud
22.03.2021 kl. 9.00-10.00

Saker
1. Referat forrige møte
Godkjenning av referat fra 17. Mars - utsettes til neste møte.
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: 60 nye i går
Totalt antall smittede: 2670

Ansvarlig

Kommuneoverlegene

Nye indekser knyttet til skoler og barnehager. Over halvparten av nye
indekser er i skolealder.
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 13
Smittesituasjon i tjenesten:
Antall smittede brukere: 6
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 0
• Private leverandører: 0
• Omsorgsboliger for eldre: 1
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1
• Sykehjem: 0
• Boliger Helse og sosial: 1
• Voksenopplæringssenteret: 3 elever

Morten
Svarverud/Heidi
Hesselberg

Antall smittede ansatte: 26
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 3
• Omsorgsboliger for eldre: 3
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 7
• Sykehjem: 11
• Boliger Helse og sosial:1
• Flyktningkontoret: 1
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Status ansatte i karantene/isolasjon
Totalt for Pleie og omsorg (80), Helse og sosial (37) og Helsetjenester barn
og unge (12):

OPA ved Anders
Kildal

3. Testing, telefoni og e-post

OPA ved Anders
Kildal

Testing:
Onsdag: 806 på Fornebu, 120 på hjul, 164 på Rykkinn.
Torsdag: 683 på Fornebu, 43 på hjul, 179 på Rykkinn
Testing på byggeplasser:
• Det skal jobber med informasjon og kommunikasjon rundt
ansvarsforhold knyttet til testing på byggeplasser.
• Følger opp og tydeliggjør rutiner for egne ansatte.
Pandemigruppen kommer med sak om teststrategi og prinsipper for
testing fremover på mandag.

4. Vaksinering Covid 19
Status:
• Vaksiner satt siste uke – mandager
• Mottak av nye vaksiner uke 11:
• Foreløpig varslet uke 13- 2400 doser Moderna, 1770 doser Pfizer.
Fordelingsmøte i dag.
• Prioritering av vaksiner kommende uke –

Tonje Vågårøy

Status:
• FHI kommer med svar ang. bruk av AstraZeneca i slutten av uke
12.
• Jobber med statisk elektrisitet i hallen. Kjøper inn matter som skal
avlede den.
• Mye kontrollvirksomhet.

Beskrivelse av vaksinering av gjestepasienter sendes til kriseledelsen i den
ukentlige statusrapporteringen.

5. Smittesporing
Smittesporing – status:

Anders Kildal

Status bemanning og kapasitet:
Totalt er 145 nye rekruttert, hvorav 38 er fra vikarbyråer. Igangsatt ny
bestilling fra Adecco.
Det er ikke planlagt ferieavvikling i påsken og bemanning endres ikke i
helligdagene.
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Oppfølgingspunkter:
• OFT gis i oppdrag å øke opplæringskapasiteten hos smittesporing
ved å klargjøre en egen rigg for opplæring på siden av driften, for
de som står på beredskapslister.
•

Det gjøres en ny henvendelse til nasjonalt register for
helsepersonell for å rekruttere helsepersonell til smittesporing.

•

Pandemigruppen understreker at arbeidsprosesser leanes og
ledelse styrkes ifm økt kapasitet hos smittesporingen.

•

Innføring og implementering av FIKS-plattform skal ha høy
prioritet. Pandemigruppen ønsker at løsningen kommer på plass
så snart som mulig.

•

Oversikt over bemanning i påsken må fremlegges mandag.

6. Fagråd korona

Anne Marie Flovik

7. Fellestjenester

Ole Ursin-Smith
Ole/Morten
Anders Kildal

8. Smittevernutstyr

9. Kommunikasjon
Kommunikasjon knyttet til reisevirksomhet. Det sendes ut SMS i løpet av
helgen/mandag til barnehager og skoler for å informere om at barn skal
holdes hjemme ved symptomer. Lager film fra Ordfører som skal
publiseres neste uke.
10. Eventuelt
Til informasjon:
• Kommuneoverlegen har fattet hastevedtak om hjemmeundervisning
fra 5. trinn og oppover til vgs. Sendt til helsedirektoratet for
godkjenning og skal behandles i formannskapet tirsdag.
• Barnehager og barnetrinnet opprettholder drift. Barnetrinn på rødt og
barnehage på gult. Begrenset åpningstid i barnehagen.
Følgende avklares i løpet av dagen:
• Kommunikasjon knyttet til smittesporing i tjenestene.
• Informasjon om testregime fra kommuneoverlege på e-post til
tjenesteleder, teststasjonen og kommunalsjef. Dette må
kommuniseres skriftlig for å sikre oppfølging.
• Informasjon om inntaksstopp/utskrivning til tjenesteleder og
kommunalsjef (TK). Trenger tydelige og skriftlige føringer for hvordan

Lisa Bang

Kristin

Morten
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•

dette skal håndteres fra kommuneoverlege. Dette må avklares i løpet
av dagen, da flere personer avventer utskriving fra sykehus.
Informasjon om besøksstans til tjenesteleder og kommunalsjef.
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