Pandemigruppen, referat 21.12.2020
Dato
Sted
Til stede

Ikke til stede
Referent
Neste møte

21.12.2020 kl. 9.00-10.00
Teams-møte
Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Bjørg Dysthe, Brita Holmen, Morten Svarverud,
Siri Bjørnbakken, Ole Ursin-Smith, Anders Kildal, Siri Bjørnbakken, Anne
Marie Flovik, Andre Nordvik (DigIT), Geir Haugen (kommunikasjon)
Frantz L. Nilsen, Lisa Bang, Kristin Nilsen (deler av møtet)
Siri Bjørnbakken
23.12.2020 kl. 9.00-10.00

Saker
1. Referat forrige møte
Godkjenning av referat fra 14. desember - godkjent
Godkjenning av referat fra 16. desember - godkjent
Godkjenning av referat fra 18. desember - ikke gjennomgått
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: 15
Totalt antall smittede: 1402

Ansvarlig

Kommuneoverlegene

Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 8
Smittesituasjon i tjenesten:
Dødsfall
• 1 beboer ved Solvik sykehjem som hadde påvist covid-19, gikk bort
20.12.2020.

Morten
Svarverud/Heidi
Hesselberg

Antall smittede brukere: 4
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 1
• Omsorgsboliger for eldre: 0
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0
• Sykehjem: 3
• Boliger Helse og sosial: 0
Antall smittede ansatte: 19
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 3
• Omsorgsboliger for eldre: 3
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 3
• Sykehjem: 8
• Boliger Helse og sosial: 0
• Bjørnegård aktivitetshus: 1
• Rådgivning Psykisk helse og rus: 1
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Status ansatte i karantene/isolasjon
Totalt for Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge:
52

OPA ved Anders
Kildal

Status ansatte i karantene for hele organisasjonen (fredager):

Ole Ursin-Smith

3. Testing, telefoni og e-post

OPA ved Anders
Kildal

Testing:
• Antall tester perioden 14. - 20. desember: totalt 2714, hvorav
2239 på teststasjon og 475 på hjul. Snitt antall tester 387 per dag.
• Klar økning sett opp mot uken før på teststasjonen, også gjennom
helgen. Positiv utvikling.
Koronatelefon og e-post:
• Klar økning i antall anrop sett opp mot uken før. Nesten dobling av
antall anrop gjennom helgen ift tidligere. Liten økning i snitt
ventetid på lørdag, men kapasitet og svartid er generelt god.
• Antall e-poster holder seg ganske jevnt.
116117: stabilt.
Elektronisk timebestilling – status: Ingen endring.

Hurtigtester
Status:
Det datatekniske er oppe og går, og det planlegges å teste ut på
teststasjonen Fornebu for å kvalitetssikre før vi starter bruk av hurtigtester
ute i tjenestene.
Til oppfølging: status meldes på møte i romjulen.

Testing hver 7. dag for ansatte ved sykehjem og omsorgsboliger status
Status til møte 21. Desember:
Vi har landet på at det gjennomføres testing EN gang pr dag:
• Dette gjøres på dagtid.
• Dette gjøres 5 dager i uken.
• Vi unngår kvelder og helg for å unngå å bruke turnus.
• Vi ser også for oss at det vil gjøre det enklere mtp bruk av
omdisponerte.
• Dette oppdraget vil kreve en betydelig mengde omdisponert
personell.
• Vi vil være avhengig av å lease enda flere biler for å klare å være
mobile.
OPA utreder til onsdag 23. Desember:
• hvor mye helsepersonell trengs for å møte 500 tester/dag utenfor
FBU
• hvor mye støttepersonell (ikke helse) trengs for å møte 500
tester/dag utenfor FBU
• hvor mange biler vil vi måtte lease for å kunne løfte testgruppen
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•
•

hvor lang opplæringstid vil dette kreve før de er klare
det må videre sees på økt materiellbehov; smittevern, tester,
telefoner, printere, PC-er mm
Beslutning:
• Pandemigruppen gir sin tilslutning til plan for gjennomføring.
• Pandemigruppen gir OPA i oppdrag å utrede behov og løsninger jfr
punktet over. OFT involveres ift behov.
• Behov for testing vurderes løpende sett opp mot utviklingen i
smittesituasjonen, og FHI sine vurderinger av tiltak ved ulike
risikonivåer.

Anders Kildal

Pandemigruppen

Oppdatering ift FHI sine nye nivåinndelinger med tilhørende tiltak, til
orientering:
• Vi ser foreløpig ut til å være på nivå 3 for uke 50-51.
• Vi har brukt antall smittede per 100 000 siste 14 dager over 50
som grense for testing av ansatte med flere arbeidsplasser, og
over 100 på generelle ukentlig testing. I nye nivå inndeling er
dette først anbefalt på nivå 4, dvs. over 300 per 100 000.
• Det kommer også inn flere indikatorer etter hvert som påvirker
nivå bestemmelse (bl a testing, andel positive, innleggelser, men
også andel ukjent smitte).
4. Smittesporing
Smittesporing – status:
Ingen endringer.
Spørsmål stilt under møte:
Har TISK PLO skjema knyttet til smittesporing, testing og svar blitt tatt i
bruk av Smittesporerne og Teststasjonen? Og er det sikret at de rette
medarbeidere i smittesporing og på teststasjonen har tilgang til Visma
Profil og LØP slik at skjemaet kan benyttes som planlagt og avtalt?
Status:
• Det er etablert et område hvor disse ligger TISK PLO Teams. Etter
avklaring knyttet til bruk av ulike systemer, er det landet på å
bruke de aktuelle skjemaene. Dette krever tilgang til og opplæring
i Profil og LØP.
• Innføres i løpet av dagen i dag, på både teststasjonen og
smittesporing. Det jobbes med å gi nødvendige tilganger, og
kvalitetssikre at alle som er på jobb gjennom julen er i stand til å
bruke både Profil og LØP.

Anders Kildal

Morten Svarverud

Anders Kildal

5. Fagråd korona
Spørsmål – seniorsentrene ble stengt:
Skal vurderes igjen over nyttår, hvordan skal denne prosessen gå?
Til oppfølging: det må gjøres en ny vurdering sett opp mot
smittesituasjonen i Fagråd korona i begynnelsen av januar.

Anne Marie Flovik

6. Personell/fellestjenester
Beredskapslister for lederstøtte i institusjoner – status
Ingen saker meldt.

Ole Ursin-Smith
Ole Ursin-Smith
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7. Smittevernutstyr
Status smittevernutstyr
Til oppfølging: Gjennomgås i møte onsdag 23. desember.

Anders Kildal

8. Kommunikasjon
Ingen saker meldt.

Lisa Bang

9. Vaksinasjon Covid 19
Vaksinasjon – status
Oppfølgingspunkter vaksinasjon fra møte 18. Desember:
• Pandemigruppen gir OFT i oppdrag å se på løsninger for å ta imot
henvendelser.
• Tonje Vågårøy jobber videre med plan for lokaler til
massevaksinering.

Tonje Vågårøy

Status fra OFT:
• Det foreligger forslag til løsning, både telefon og callsenter.
• Viktig å kommunisere ut at befolkningen ikke trenger å ringe før
over nyttår.
• Det hentes inn utnevnte personer fra januar som kan bistå med et
callsenter.
• Behov for logistikkteam: behov så raskt som mulig, krevende, men
det jobbes med dette. Se på hva som er absolutt nødvendig.
Prioritert forslag til lokaler for massvaksinasjon vedlagt.
Beslutning:
Pandemigruppen tilslutter seg forslaget. Det fremmes for KDG
10. Eventuelt
Julen - organisering gjennom julen, status
Møtefrekvens Pandemigruppen:
• Onsdag 23. desember kl. 9.00 - 10.00
• Lørdag 26. desember kl. 10.00 - 11.00
• Mandag 28. desember kl. 9.00 - 10.00
• Onsdag 30. desember kl. 9.00 – 10.00
• Lørdag 2. januar kl. 10.00 – 11.00 (hvis behov)
Smittevernkontroller
• Har gjennomført over 800
• Hvor lenge skal vi opprettholde smittevernkontroller?
Beslutning: Pandemigruppen ønsker at smittevernkontroller videreføres i
januar.

Ole Ursin-Smith
Tonje Vågårøy

Ole Ursin-Smith

Tonje Vågårøy

Tonje Vågårøy
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