Referat Pandemigruppen 24.03.2021
Dato
Sted
Til stede

Ikke til stede
Referent
Neste møte

24.03.2021 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, Emilie Helgesen Grud
Siri Bjørnbakken
Emilie Helgesen Grud
26.03.2021 kl. 9.00-10.00

Saker
1. Referat forrige møte
Referat fra 22. Mars er godkjent.
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: 64 nye i går
Totalt antall smittede:

Ansvarlig

Kommuneoverlegene

Fremdeles mye barn blant de smittede (ca 40 %). Effekten
Utbrudd relatert til hockeymiljøet (ungdom) på Jar idrettslag. Fire skoler
involvert. Mange av tilfellene er knyttet til barne- og ungdomsidrett.
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 15
Smittesituasjon i tjenesten:
Antall smittede brukere: 10
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 0
• Private leverandører: 1
• Omsorgsboliger for eldre: 1
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 2
• Sykehjem: 1
• Boliger Helse og sosial: 2
• Voksenopplæringssenteret: 3 elever

Morten
Svarverud/Heidi
Hesselberg

Antall smittede ansatte:
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 3
• Omsorgsboliger for eldre: 3
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 6
• Sykehjem: 12
• Boliger Helse og sosial: 2
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Status ansatte i karantene/isolasjon
Totalt for Pleie og omsorg (79), Helse og sosial (32) og Helsetjenester barn
og unge ():

OPA ved Anders
Kildal

3. Testing, telefoni og e-post

OPA ved Anders
Kildal

Testing:
Tirsdag: 893 på Fornebu, 157 på Rykkinn, 170 på hjul (Totalt 1220)
Onsdag: 786 på Fornebu, 112 på Rykkinn, 146 på hjul (Totalt 1044)
Antall tester så langt i mars: 13 263 (23 mars)
Elektronisk timebestilling – status:
60 tester var tilgjengelig på ebooking i dag, alle er booket. Totalt er det
booket 834 tester på FBU i dag, pr kl 0915.
Diverse knyttet til testing:
• Det er et ønske fra KD om å se på andre lokasjoner for teststasjon i
Sandvika.
• Kort avklaring/spørsmål knyttet til testing av lærere på skole. Det skal
ikke tilbys testing av lærerne på skolen. Dersom det skal testes, tilbys
det testing på teststasjon.
4. Vaksinering Covid 19
Status:
• Vaksiner satt siste uke – mandager
• Mottak av nye vaksiner uke 12: 1998 doser Pfizer og 2400 doser
Moderna (disse settes i uke 13 og er kun dose 2)
• Foreløpig varslet uke 13 - 1770 doser Pfizer
• Prioritering av vaksiner kommende uke – mandager.
•
•

I påskeuken (uke 13) settes det totalt 2986 doser.
I uke 14 settes det totalt 4730 doser. Regner meg å sluttføre til og
med gruppe 4b etter uke 14.

•

Pandemigruppen ber vaksineringsteamet om å ta en ny runde med
fastlegene for å sikre at pasientlistene dobbeltsjekkes opp mot
folkeregisteret, slik at man unngår å sende ut brev til bl.a.
personer som nylig er gått bort.

Tonje Vågårøy

Erfaring fra denne uken med fordeling av vaksiner.
- Pandemigruppen har besluttet at plan for vaksinering ukentlig
legges frem og forankres i Pandemigruppen. Dette skal blant annet
sikre at beslutning om å avvente vaksinering av helsepersonell
følges opp.
Behov for bedre styringsinformasjon
- Det jobbes med å få på plass god styringsinformasjon, blant annet
gjennom et internt dashbord.
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-

Det skal rapporteres på antallet vaksiner satt totalt, fordelt på
risikogrupper og oppdelt i dose 1 og dose 2. Og antall doser som
gjenstår fordelt på risikogruppe.

5. Smittesporing
Smittesporing – status:

Anders Kildal

Status bemanning I dag er det 31 på dagvakt, 22 på aftenvakt.
Ligger opp mot 25 per vakt også ut uken. Det jobbes fortsatt med
målbildet om å øke til 40 per vakt.
Mange nye som kommer fremover. 11 startet på mandag, 3 nye i dag. Det
kommer minimum 20 nye på mandag til smittesporing. Da ligger vi på 25
dag og kveld gjennom påsken. Nasjonalt helsepersonell har oversendt
sykepleier som settes inn på teststasjonen fra i morgen. Ikke opplært.

6. Fagråd korona
Vurdering knyttet til dagtilbud:
•
•

Anne Marie Flovik

Det er per i dag redusert drift på Bærum kommunale dagtilbud,
Bærum arbeidssenter, daggruppene på seniorsentrene og
dagtilbud til demente, på grunn av smittevernfaglige hensyn.
Fagråd korona tar i dag stilling til videre drift fremover og kommer
tilbake til pandemigruppen på fredag. Uken etter ferie/høytid vil
det erfaringsmessig være noe økt smitte, og pandemigruppen ber
fagrådet ta det med i betraktningen.

Arrangementer sykehjem, kontra eget hjem
•

Det er gjort en avklaring med kommuneadvokat som ikke anser
konserter o.l. i/ute på sykehjem som et arrangement.
Kommuneoverlegen har satt opp tre beslutningspunkter som skal
vurderes og besluttes i løpet av dagen. Saken tas opp i fagråd
Korona.

7. Fellestjenester
Orienteringspunkter:
• Det starter opp 20 personer som smittesporere mandag 29 Mars
• Leverandør av mobiler melder at det er tomt til slutten av april.
• Lokaler til smittesporing – flere ekstra lokaler er frigjort på
kunnskapssenteret.
Beslutningspunkt:
• Vikariater og engasjementer til TISK arbeid utvides til å gjelde til og
med 31.8.2021.

Ole Ursin-Smith
Ole
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8. Smittevernutstyr

Anders Kildal

9. Kommunikasjon

Lisa Bang

10. Eventuelt
• Plan for pandemimøter og tilstedeværelse gjennom påsken – OPA
lager oversikt til fredagens møte.
• Vaktliste for beredskapsvakt kommuneoverleger vedlagt
• Thon hotell sandvika stenger i påsken - Thon hotell slottsparken
benyttes

Kristin
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