Referat Pandemigruppen 22.03.2021
Dato
Sted
Til stede

Ikke til stede
Referent
Neste møte

22.03.2021 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, Anne Marie Flovik, Tonje
Vågårøy, Anders Kildal, Nina Røer, Emilie Helgesen Grud
Siri Bjørnbakken
Emilie Helgesen Grud
24.03.2021 kl. 9.00-10.00

Saker
1. Referat forrige møte
Referat fra 17. og 19. mars er godkjent.
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: fredag 60, lørdag 60, søndag 22
Totalt antall smittede:

Ansvarlig

Kommuneoverlegen
e

Smitte i noen barnehager. Skoleelever er fremdeles omkring halvparten av
nye tilfeller. Mye av smitten er som følge av smitte i hjemmet, og ikke
nødvendigvis smitte fra skolene.
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 15
Smittesituasjon i tjenesten:
Antall smittede brukere: 8
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester:
• Private leverandører:
• Omsorgsboliger for eldre: 1
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 2
• Sykehjem: 1
• Boliger Helse og sosial: 1
• Voksenopplæringssenteret: 3

Morten
Svarverud/Heidi
Hesselberg

Antall smittede ansatte: 28
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 3
• Omsorgsboliger for eldre: 3
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 9
• Sykehjem: 11
• Boliger Helse og sosial: 1
• Flyktningkontoret: 1
1

Status ansatte i karantene/isolasjon
Totalt for Pleie og omsorg (79), Helse og sosial (35) og Helsetjenester barn
og unge ():

OPA ved Anders
Kildal

3. Testing, telefoni og e-post

OPA ved Anders
Kildal

Testing:
Fredag: 771 på Fornebu, 189 på hjul (Totalt 960)
Lørdag: 605 på Fornebu, 245 på hjul, (Totalt 850)
Søndag: 608 på Fornebu, 58 på hjul (Totalt 666)
Elektronisk timebestilling – status:
Det er noe redusert tilgjengelighet for elektronisk timebestilling. OPA v/
Anders sørger for dialog med DigIt ang. tydelig kommunikasjon knyttet til
kapasitet for timebestilling.
Oppfølgingspunkter:
• Det jobbes videre med teststrategi og prinsipper for testing.
Kommer tilbake til dette senere i uken.
• Kommer tilbake til testlokasjon i Sandvika.

4. Vaksinering Covid 19
Status:
• Vaksiner satt siste uke –
• Mottak av nye vaksiner uke 12: 1998 doser Pfizer og 2400 doser
Moderna (disse settes neste uke/uke 13)
• Foreløpig varslet uke 13- 1770 doser Pfizer
• Prioritering av vaksiner kommende uke:

•

Tonje Vågårøy

Pandemigruppen ber om at det sikres at de 318 som er satt opp til
dose 1 er «etterslepere» fra ansatte i omsorgsboliger og sykehjem.

5. Smittesporing
Smittesporing – status:

Anders Kildal
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Etterslep smittesporing:
Status bemanning:
Målet for bemanning er 40 dag + 40 kveld 7 dager i uken.
Påsketurnusen er ikke klar. Vi får flere nye ansatte denne uken som ikke er
lagt inn i påsketurnusen enda.
15 nye starter i dag. Det er besluttet å ansette 10 nye denne uken, fra egen
rekruttering. Resterende søkere videresendes til Adecco. Godthaab har
stilt alle ansatte utenom 2 stk til disposisjon for Bærum kommune. Mange
er tilgjengelige onsdag denne uken.
Denne uken: Tallene inkluderer opplæring av nye ressurser.
Det jobbes fortsatt med å styrke helgen opp til 25+25.

Oppfølgingspunkter:
• Egen rigg for opplæring. Jobber med å samle egnede ressurser fra
smittesporing og vaksinering. Gjennomfører så fort som mulig. Jobber
blant annet med praktiske avklaringer knyttet til arbeidsstasjoner osv.
• Oppfølging av beslutning om henvendelse til nasjonalt register.
Henvendelse går ut i dag.
• Status FIKS – en samlet anbefaling er at implementering ikke forseres.
6. Fagråd korona

Anne Marie Flovik

7. Fellestjenester

Ole Ursin-Smith

8. Smittevernutstyr

Anders Kildal

9. Kommunikasjon
Sender ut SMS i dag til foreldre på barnetrinnet om å holde barn hjemme
ved symptomer.

Lisa Bang

Kommunikasjon knyttet til å følge reglene, samt ekstra fokus på
kommunikasjon rettet mot ungdom. Planlegger diverse filmer osv.
10. Eventuelt
• Det settes opp ekstra møter i pandemigruppen.
• Oppfølging av varslingsrutiner. Ref. evt. punkter fra fredagens møter,
som ikke er fulgt opp. Dette avklares i dialog med
kommuneoverlegene. Viktig at rutiner er på plass før påske.

Kristin
Morten
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