Pandemigruppen, referat 23.06.2021
Dato
Sted
Til stede
Ikke til stede:
Referent
Neste møte

23.06.2021 kl. 9.00 - 10.00
Teams-møte
Grete Syrdal, Bjørg Dysthe, Brita Holmen, Lisa Bang, Ole Ursin-Smith, Anne
Marie Flovik, Tonje Vågårøy, Cecilie P. Øyen, Lars Erik Gharib-Alhaug
Frantz L. Nilsen, Anders Kildal, Siri Bjørnbakken
Anne Marie Flovik
25.06.2021 kl. 9.00 - 9.30

Saker
1. Referat forrige møte
Godkjenning av referat fra 21. Juni - godkjent
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: 3 (21.06) 0 (22.06)
Totalt antall smittede: 4204
Smittesituasjon i tjenesten:
Antall smittede brukere: 0
De smittede fordeler seg slik:
•
Pleie og omsorg:
•
Helse og sosial:

Ansvarlig

Kommuneoverlegene

Cecilie P. Øyen/
Heidi Hesselberg

Antall smittede ansatte: 0
De smittede fordeler seg slik:
•
Pleie og omsorg:
•
Helse og sosial:
3. Karantenehotell innreise

Brita Holmen

4. Testing, telefoni og e-post

OPA ved Anders
Kildal

Testing:
21. Juni: totalt 554 (Fornebu 471, Rykkinn 64, på hjul 19)
22. Juni: totalt (Fornebu, Rykkinn, på hjul)
Testing av russ: 21. Juni - 72, 22. Juni
Diverse knyttet til testing:
Testing av sommervikarer som ikke er vaksinerte:
Smittevernoverlegen anbefaler ledere å oppfordre sommervikarer i helse- og
omsorgstjenestene til å teste seg, med PCR-test, 2-3 dager før første
praksisdag.

Smittevernoverlegen tar kontakt med Helsedirektoratet om forventet testog smittesporingskapasitet fremover.
5. Vaksinering Covid 19
Tonje Vågårøy
Status:
•
Prioritering av vaksiner kommende uke: fredager
Diverse knyttet til vaksinering:
• Vurdering tilsatte ved skoler og barnehager
Nytt fra 22.6 – kommunene kan velge å prioritere tilsatte ved skoler
og barnehager, slik at disse er beskyttet ved skolestart (innen 1.8.)
Ca. 2800 ansatte i skole og kommunale barnehager. Ca. 2000 ansatte
i private barnehager.
en stor del av de ansatte i skole og
kommunale barnehager antas allerede å
være vaksinerte. Kommuneoverlegen bes drøfte forslag til
gjennomføring av dette, sammen med oppvekst, fagråd og
vaksinasjonssenteret. Drøftes i MBM OSU beredskap fredag
• Vurdering knyttet til vaksinering gjestepasienter gruppe 8 -10:
Notat er om teknisk løsning er utarbeidet og presenteres
kriseledelsen
• Vaksinering Prioriteringsnotat 3: Legges frem for Pandemigruppen
25. Juni.
Det har vært kontakt med Asker kommune om å få overført
vaksinedoser ift antallet doser som er satt i Bærum på Asker-innbyggere
(gjestepasienter). De stiller seg positive
6. Smittesporing
Anders Kildal
Ber OFT og OPA vurdere hvordan man kan redusere kapasiteten gitt det
lave smittetrykket.
Alle flyttes ut av Kunnskapssenteret og er fremover kun lokalisert i M4 og på
hjemmekontor
7. Fagråd korona
Anne Marie Flovik
Besøk og åpning av sykehjem:
Pandemigruppen tilslutter seg smittevernoverlegens anbefaling om at
sykehjemmene kan åpne opp og ha egenregistrering av besøkende.
Tidspunkt for iverksetting avtales raskt i PLO
Testing av pasienter før opphold på institusjon:
Pandemigruppen tilslutter seg smittevernoverlegens anbefaling om at
rutinen hvor alle pasienter skal testes endres til: Pasientene med
mistenkt covid-19 smitte testes og isoleres til negativt svar foreligger.
8. Fellestjenester
Ingen saker meldt.

Ole Ursin-Smith

9. Kommunikasjon
Ingen saker meldt.

Lisa Bang

10. Eventuelt
Oppskalering av KAD plasser/mottaksplasser. Tilbake til 21 plasser?
Det vil innebærer å ta i bruk 2-sengsrom.
Diskuteres i fagråd korona.

Cecilie P. Øyen

Kontrollvirksomheten. Hvilken kapasitet skal disse ha fremover. Et
vurderingsgrunnlag utarbeides og legges frem neste uke.

Tonje Vågårøy
Tonje Vågårøy

Vaksinering av 12 – 18 åringer – dialog mellom vaksinasjonssenteret og
helsetjenester barn og unge om hvordan vaksineringen kan gjennomføres,
dersom det blir en realitet
11. Saker til oppfølging
•
Rykkinn teststasjon: gjennomgå statistikk over hvem som
bruker stasjonen sett opp mot evt. reduksjon av tilbud i
sommer. Rapportere tilbake i uke 26.

