Pandemigruppen, referat 22.01.2021
Dato
Sted
Til stede

Ikke til stede
Referent
Neste møte

22.01.2021 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, Siri Bjørnbakken, Anne Marie Flovik, Andre Nordvik
Siri Bjørnbakken
25.01.2021 kl. 9.00-10.00

Saker
1. Referat forrige møte
Godkjenning av referat fra 20. januar – godkjent.
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: 10
Totalt antall smittede: 1695

Ansvarlig

Kommuneoverlegene

Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 2
Smittesituasjon i tjenesten:
Antall smittede brukere:
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 0
• Omsorgsboliger for eldre: 0
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1
• Sykehjem: 19
• Boliger Helse og sosial: 0
• Psykisk helse og rus: 1

Morten
Svarverud/Heidi
Hesselberg

Antall smittede ansatte:
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 0
• Omsorgsboliger for eldre: 0
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1
• Sykehjem: 10
• Boliger Helse og sosial: 0
• Flyktningkontoret: 1
• Koronatelefonen: 2
Status ansatte i karantene/isolasjon
Totalt for Pleie og omsorg (59), Helse og sosial (18) og Helsetjenester barn
og unge: 83

OPA ved Anders
Kildal
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Status ansatte i karantene for hele organisasjonen (fredager): 79

Ole Ursin-Smith

3. Testing, telefoni og e-post

OPA ved Anders
Kildal

Testing: nedgang i antall tester torsdag.
Koronatelefon og e-post: en liten nedgang i går, ellers stabilt.
116117: stabilt.
Elektronisk timebestilling – status: ingen endring.
Teststasjon Rykkinn:
• Stabilt, følger med i tiden fremover for å se mønster.

Testing på sykehjem/Institusjon:
Det ble 21. januar gjennomført et første arbeidsmøte med sentrale parter,
inkludert vernetjenesten og organisasjonene. Her ble samtlige punkter i
utkast til ROS-analyse gjennomgått. Det kom mange gode innspill, men
ingen av punktene ble ferdigstilt.
Hensikten med møtet og ROS-analysen er å sikre felles forståelse for
arbeidet og samarbeidet som må til for å kunne gjennomføre testing hver
7. dag.
Følgende gjenstår:
• Kvalitetssikret informasjonsskriv til ansatte inkl. rammer fra HR og
juridisk. Må avstemmes mot gjeldende regelverk nasjonalt og
lokalt.
• Skal tester gjennomføres på Fornebu eller lokalt på institusjonene?
• Alle avklaringer rundt pålegg, påbud, konsekvens juridisk og HRmessig ift ansatte som skal testes.
• Fagforbundet, på vegne av organisasjonene, belyste tydeligere
koordinering av tjenester knyttet til TISK og vaksinering ift å se
helheten vedrørende behov for personell, herunder helsepersonell
spesielt.
• Ivaretakelse av de ansatte som skalt testes ift arbeids- og
hviletidsbestemmelser.
• Utarbeidelse av rutiner for den praktiske gjennomføringen.
• Materiellbehov, herunder tilgang på hurtigtester, PCR-tester og
smittevernutstyr.
• Økonomi: kostnader knyttet til overtid, reise, kompensasjon,
innkjøp smittevernutstyr og gjennomføring av testing.
Beslutning:
• Pandemigruppen gir sin tilslutning til at Morten Svarverud og
Anders Kildal ser på muligheten for å etablere to lokale
testpunkter for ansatte. Forutsetningen for disse er bruk av
eksisterende bygg hvor alle tekniske løsninger (strøm, IT) er
tilgjengelig per i dag. Dette blir i tillegg til dagens teststasjoner på
Fornebu og Rykkinn.
• Det jobbes videre med å etablere testtilbud for ansatte som jobber
flere steder, for så raskt som mulig å kunne iverksette dette.
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Statistikkoversikt over testing i Teams
Kommuneoverlegene meldte i møte 20. Januar behov for å videreutvikle
statistikkoversikten sett opp mot behov ift rapportering.
Til oppfølging: det jobbes videre med oppsett for statistikk for testing. Sak
avsluttes i Pandemigruppen.
4. Vaksinering Covid 19
Status:
• Vaksiner satt så lang denne uken: 270 (fordeling 220/54)
• Mottak av nye vaksiner: uke 4 varslet 996 doser, uke 5 varslet 990
doser.
• Prioritering av vaksiner kommende uke:
• Sykehjem og omsorgsbolig:
• Kritisk helsepersonell:
• Risikogrupper: ikke iverksatt
• Massevaksinering: ikke iverksatt.
•
•
•

Tonje Vågårøy

Bemanning
Medvirkning
Kommunikasjon

Plan for vaksinering
Beskrive hva som skjer i innbyggerperspektiv – bookingsystem, blir
innbyggere kontaktet? Beskrivelse tjenestereisen.
• Det jobbes med å se på løsninger, men foreløpig er
vaksineleveranser for usikre til å si noe om dette. Vi får fem dagers
varsel, og dette vil påvirke alternativet som velges for varsling.
• Kommunikasjon og DigIT jobber godt sammen for å se på
løsninger.
Massevaksinering fotballhallen ved Bærum idrettspark (BIP)
Det jobbes videre med fotballhallen ved Bærum idrettspark.
Digitalt system
• Hva er gevinst
• Alternative løsninger og kostander
Til oppfølging: vi kommer tilbake til dette i møte 25. januar.
5. Smittesporing
Smittesporing – status:
Ingen saker meldt.

Anders Kildal

6. Fagråd korona
Åpning av utleie på skoler (Korps o.l) ifm opphevelse av forskrift
Ber om anbefaling fra fagråd korona.
Beslutning i møte 20. januar: Fagråd korona behandler saken og kommer
tilbake med anbefaling i møte 22. Januar.
Se notat: 20210122 Åpning av utleie på skoler (Korps o.l) ifm opphevelse
av forskrift

Anne Marie Flovik
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Se vedlegg til notat: 20210122 Smittevernavtale idrettslag
Beslutning: Anbefalingene fra Fagråd korona distribueres til skole og
barnehage.
Behov for transport av person med positiv test Covid-19
Beslutning: Fagråd korona utarbeider rutine for dette i samarbeid med
OFT og Transportkontoret. Forslag til rutine legges frem for
Pandemigruppen 25. januar.
Innspill /spørsmål fra TV: kan det vurderes å tilby screening med
hurtigtester der hvor brukere har symptomer, men nekter å la seg teste,
for eksempel i en bolig?
Til oppfølging: kommer tilbake til saken i møte 25. januar.
7. Personell/fellestjenester
Callsenter for vaksinespørsmål
Til oppfølging: kommer tilbake til saken i møte 25. januar.

Ole Ursin-Smith

Biler til mobil vaksinering
Til oppfølging: kommer tilbake til saken i møte 25. januar.
8. Smittevernutstyr
Ingen saker meldt.

Anders Kildal

9. Kommunikasjon
Ingen saker meldt.

Lisa Bang

10. Eventuelt
Helseambassadører som forebyggende tiltak mot Covid- 19
Se notater.
Spørsmål til avklaring: Skal Pandemigruppen godkjenne at det etableres
en slik struktur, eller ligger denne avgjørelsen til annet sted i
organisasjonen?
Beslutning: Pandemigruppen støtter dette prosjektet, og at det jobbes
videre med dette.

Anders Kildal
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