Referat Pandemigruppen 26.03.2021
Dato
Sted
Til stede

Ikke til stede
Referent
Neste møte

26.03.2021 kl. 12.00-13.00
Teams-møte
Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe, Brita Holmen,
Morten Svarverud, Lisa Bang, Ole Ursin-Smith, Anne Marie Flovik, Siri
Bjørnbakken, Tonje Vågarøy, Anders Kildal
Siri Bjørnbakken
Lisa Bang
29.03.2021 kl. 9.00-10.00

Saker
1. Referat forrige møte
Referatet fra 24. mars ble godkjent med små justeringer.
Ole Ursin Smith redigerer tekst under fellestjenester
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: 38 (meldt 35 på nettsidene tidligere i dag. Korrigeres
lørdag). Totalt antall smittede: 3002.

Ansvarlig

Kommuneoverlegene

Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 12 + 2
overflyttet til andre sykehus.
Vurdering av smittesituasjon for skoleelever mht fortsatt skolestegning
tas opp på nytt mandag 29. Mars.
Smittesituasjon i tjenesten:
Antall smittede brukere: 5
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 0
• Private leverandører: 1
• Omsorgsboliger for eldre: 1
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1
• Sykehjem: 1
• Boliger Helse og sosial:
• Voksenopplæringssenteret:

Antall smittede ansatte: 25
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 5
• Omsorgsboliger for eldre: 3
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 7
• Sykehjem: 10
• Boliger Helse og sosial:

Morten
Svarverud/Heidi
Hesselberg

3 elever VOKS, m.m.
1 vaksinasjonssenteret.

Status ansatte i karantene/isolasjon
OPA ved Anders
Totalt for Pleie og omsorg (80), Helse og sosial (37) og Helsetjenester barn Kildal
og unge ():
I tillegg 35 tjenestemottakere (PLO) i karantene
3. Testing, telefoni og e-post

OPA ved Anders
Kildal

Testing: tirsdag: 756/80/117 totalt og torsdag 595/131/91
OPA har tatt uformelle henvendelse til private leverandører om aktuelle
testløsninger. Dette for å ha et bedre bilde av muligheter om det blir
behov for å øke testkapasiteten.
Innkalling til møte med statsforvalter om TISK-kapasitet i dag. Bærum
signaliserer at det er kapasitet til økning i antall tester til 1500 per dag
4. Vaksinering Covid 19
Status:
• Mottak av nye vaksiner uke 12: 1998 doser Pfizer og 2400 doser
Moderna (disse settes uke 13 og 14)
• uke 13- 1770 doser Pfizer

Tonje Vågårøy

Plan uke 13/14:
Det skal være svært høy aktivitet ved Vaksinasjonssenteret i dagene før,
og pause i helligdagene i påsken. Kapasitet på vaksinesenteret er svært
god. Dette er også en organisering flere av de andre kommune legger opp
til.
PLO signaliserer at det er behov for en oversikt over antall sykepleiere,
vernepleiere, helsefagarbeidere og andre medarbeidere som trengs i
løpet av våren når antallet vaksiner (forhåpentligvis) øker.

5. Smittesporing
Smittesporing – status:
•
•

Antall indexer bosatt i Bærum som IKKE er kontaktet: ◦ 14 (av de er
5 forsøkt kontaktet men ikke fått svar/feil nr.)
Antall indexer bosatt i Bærum som ikke er ferdigstilt: ◦ 16

Anders Kildal

•

Antall indexer bosatt UTENFOR Bærum, men som har vært på
lokasjon i Bærum, og som ikke er ferdigstilt: ◦ 3

Status bemanning
Arbeidsmengde for smittespoerne, nye og gamle er stor - både med tanke
på mange index, mange nye medarbeidere og organisasjonsutvikling. OPA
har koblet på BHT for å støtte det psykososiale arbeidsmiljøet.
Nye medarbeidere kommer på plass førstkommende mandag, ca 20 – og
ny pulje kommer tirsdag etter påske. Bemanningen varierer gjennom
påsken, høyest antall er 35.
Status forbedring arbeidsprosesser
Flere initiativer er igangsatt se vedlagt presentasjon.
Avklaring til møtet om bruk av sms og grad av oppfølging av
nærkontakter
Asker tipser om bruk av sms varsling til grupper, særlig knyttet til skole,
noe som vil forenkle og effektivisere mye av tiden vi i dag bruker på å
ringe ut. Asker skriver: vi setter nå i karantene med beredskaps sms ved
mange nærkontakter.
Her er det mulighet til å be om bekreftelse på forstått eller ønske om å bli
ringt opp. Vi lenker til info om karantene og ringer da kun de som ikke har
åpnet eller bedt om telefon, dette oppleves svært effektivt og raskt.
•
•
•

I Asker melder man seg selv opp til test, basert på en sms fra
smittesporing. Man vil kunne risikerer å miste noen NK på veien.
I Oslo definerer index sine egne nærkontakter og oversender
disse digitalt,
i Bærum definerer vi nærkontaktene. Man har lagt seg på en linje
hvor man ønsker kontroll, derfor ringes alle og meldes opp til
test. Smittesporingen jobber i tett samarbeid med teststasjonen.
Dvs. vi melder index og NK opp til test.

Saken følges opp, undersøkes nærmere og kommer tilbake på et senere
møte.
6. Fagråd korona
Vurderinger knyttet til dagtilbud:
• Bærum kommunale dagtilbud
• Daggruppene på seniorsentre
• Dagtilbud til demente
Fagrådet anbefaler å opprettholde tilbudene. Å redusere tilbudene
ytterligere er komplisert og ikke forholdsmessig. Det bør gjøres en
gjennomgang av kohortinndelinger/-størrelser på dagtilbudene og det
bør vurderes om det finnes alternative løsninger til dagens
transportrutiner, for å redusere antall kontakter.

Anne Marie Flovik

De to første ukene etter påske gjennomføres tilbudet med redusert drift,
og prioriterer brukere som er hjemmeboende hos foreldre. Videre
prioriteres de i boligene som har tilbud begrunnet i nødvendig helsehjelp,
samt sosialt behov; med andre ord individuell vurdering.
Barnehager
Oppfølging av møte med tillitsvalgte. Følges opp på mandag.
Smittesituasjon og tiltak skoler
Settes opp som fast sak på dagsorden frem mot 11.april
7. Fellestjenester
Nasjonalt Helsepersonell – eget notat vedlagt sakslisten til info

Ole Ursin-Smith

Beredskapsturnus for OFT er utarbeidet og drøftet – det er allikevel viktig
å understreke at det vil ikke skje utvikling påskedagene og at det kun er 2
veier inn gjennom påsken
1. Via Leder OFT (Ole/Nina)
2. Via It-koronaberedskap@baerum.kommune.no eller
korona.ressursallokering@baerum.kommune.no

8. Smittevernutstyr

Anders Kildal

9. Kommunikasjon
• Jobber med påskebudskap, befolknings-SMS m.m.

Lisa Bang

10. Eventuelt
• Møter i påskeuken: mandag, onsdag, påskeaften og 2. påskedag.
• Geir Aga deltar på møter i påsken

