Pandemigruppen, referat 26.01.2021
Dato
Sted
Til stede

Ikke til stede
Referent
Neste møte

26.01.2021 kl. 08.00 - 08.45
Teams-møte
Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe, Brita Holmen,
Morten Svarverud, Siri Bjørnbakken, Lisa Bang, Ole Ursin-Smith, Siri
Bjørnbakken, Anne Marie Flovik, Andre Nordvik, Merethe Dypfest Holst
Anders Kildal,
Siri Bjørnbakken
27.01.2021 kl. 9.00-10.00

Saker
1. Referat forrige møte
Godkjenning av referat fra 25. januar – godkjent.
2. Rapportering av tall
Smitte kort
Nye smittede: 10
Totalt antall smittede: 1471

Ansvarlig

Kommuneoverlegene

Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 0
Smittesituasjon i tjenesten:
Antall smittede brukere:
De smittede fordeler seg slik: 27
• Hjemmebaserte tjenester: 1
• Omsorgsboliger for eldre: 0
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1
• Sykehjem: 25
• Boliger Helse og sosial: 0

Morten
Svarverud/Heidi
Hesselberg

Antall smittede ansatte: 22
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 2
• Omsorgsboliger for eldre: 0
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1
• Sykehjem: 17
• Boliger Helse og sosial: 0
• Koronatelefonen: 3
• Flyktningkontoret: 1
Status ansatte i karantene/isolasjon
Totalt for Pleie og omsorg (58), Helse og sosial og Helsetjenester barn og
unge: 70

OPA ved Anders
Kildal

Status ansatte i karantene for hele organisasjonen (fredager):

Ole Ursin-Smith
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3. Testing, telefoni og e-post

OPA ved Anders
Kildal

Testing: Totalt 494 personer testet mandag, økning på teststasjonen.
Koronatelefon og e-post: økning.
116117: stabilt.
Elektronisk timebestilling – status: ingen endring.
Teststasjon Rykkinn: 32 tester mandag.
Testing på sykehjem/Institusjon:
• Testing av medarbeidere som arbeider ved kommunens sykehjem
og omsorgsboliger for eldre, og har flere arbeidsforhold i Bærum
kommune, og i tillegg har en annen arbeidsgiver enn Bærum
kommune. Skal testes hver 7. dag, testing gjennomføres på
Fornebu. Pleie og omsorg leverer oversikt over medarbeidere, og
Koronatelefonen kontakter de aktuelle personene for å sette opp
til testing. Gjelder ca 150-200 personer.
• Frivillig koronatesting av medarbeidere som har bostedsadresse i
kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden,
Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås. Skal testes hver 7. dag,
testingen gjennomføres på Fornebu. Medarbeideren skal selv
kontakte teststasjonen for å bestille test. Gjelder 1216 personer.
Se informasjonsskriv til ansatte:
• 20210126 Rutine for koronatesting av medarbeidere som arbeider
ved kommunens sykehjem og omsorgsboliger for eldre, og har
flere arbeidsforhold i Bærum kommune, og i tillegg har en annen
arbeidsgiver enn Bærum kommune.
• 20210126 Rutine for frivillig koronatesting av medarbeidere som
har bostedsadresse i kommunene Enebakk, Frogn, Indre østfold,
Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.
Beslutning:
• Pandemigruppen godkjenner informasjonsskriv til ansatte. Disse
drøftes i MBM PLO i dag.
• Testkriteriene endres jfr rutinene som er beskrevet i
informasjonsskrivene, og teststasjonen informeres innføringen av
dette.
4. Vaksinering Covid 19
Status: kommer tilbake til i neste møte.
• Vaksiner satt siste uke og totalt
• Mottak av nye vaksiner
• Prioritering av vaksiner kommende uke:
o Sykehjem og omsorgsbolig
o Kritisk helsepersonell
o Risikogrupper
o Massevaksinering
• Bemanning

Tonje Vågårøy
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•
•

Medvirkning
Kommunikasjon

Presentasjon for Formannskapet:
Behov for å utdype i presentasjonen: hvordan info til innbyggere er tenkt,
hva er vår plan? Ulike scenarier? Leveranser av vaksiner, ulike scenarier?
Hva har vi kapasitet til?
Presentasjonen oppdateres innen kl. 12.00.
5. Smittesporing
Smittesporing – status:
Ingen saker meldt.

Anders Kildal

6. Fagråd korona
Spørsmål fra kriseledelse - Hyppigere testing på Stabekk med
hurtigtester?
Til oppfølging: Vurderes av Fagråd korona. Anbefaling meldes til møte 27.
januar.

Anne Marie Flovik

Besøksrutiner sykehjem
Fagråd korona og kommuneoverlegen oppdaterer Koronahåndboken
dersom det blir endringer i rutinene.
Status: Koronahåndboken er oppdatert 25. januar ift anbefalinger fra FHI
på nivå 4. Morten Svarverud sender ut informasjon i tjenesten.
Testkriterier
Fagrådet anbefaler at hurtigtester også brukes for å teste utskrivningsklare
pasienter fra sykehuset som legges inn på institusjoner.
Beslutning: Pandemigruppen tilslutter anbefalingen, testing av alle
pasienter fra sykehuset til institusjoner. Det må lages en prosedyre knyttet
til dette.
Innspill /spørsmål fra HTV: kan det vurderes å tilby screening av ansatte
med hurtigtester der hvor brukere har symptomer, men nekter å la seg
teste, for eksempel i en bolig?
Beslutning: Fagråd korona får i oppdrag å vurdere dette, sees samtidig i
sammenheng med vurdering av hurtigtester som skal presenteres fredag
29. januar.
Testrutiner studenter
Studenter om har flere arbeidssteder går inn i samme rutine som andre
som jobber flere steder.
Beslutning: Pandemigruppen støtter dette, testkriterier må oppdateres.

7. Personell/fellestjenester
Callsenter for vaksinespørsmål
Status: personer er på vei inn, får opplæring av Tonje Vågårøy, legges
under Veiledningstorget.

Ole Ursin-Smith
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8. Smittevernutstyr
Ingen saker meldt.

Anders Kildal

9. Kommunikasjon
Ingen saker meldt.

Lisa Bang

10. Eventuelt
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