Pandemigruppen, referat 28.05.2021
Dato
Sted
Til stede

Ikke til stede
Referent
Neste møte

28.05.2021 kl. 9.00 – 9.30
Teams-møte
Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe, Brita Holmen,
Lisa Bang, Ole Ursin-Smith, Anne Marie Flovik, Tonje Vågårøy, Siri
Bjørnbakken, Anders Kildal, Andre Nordvik, Heidi Hesselberg
Cecilie P. Øyen,
Siri Bjørnbakken
31.05.2021 kl. 9.00 – 9.30

Saker
1. Referat forrige møte
Godkjenning av referat fra 26. mai – utsettes til møte 31. mai.
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: 7
Totalt antall smittede: 4050

Ansvarlig

Kommuneoverlegene

Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 7
Smittesituasjon i tjenesten:
Antall smittede brukere:
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 0
• Private leverandører: 0
• Omsorgsboliger for eldre: 0
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1
• Sykehjem: 0
• Helse og sosial: 0

Cecilie P. Øyen/Heidi
Hesselberg

Antall smittede ansatte:
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 0
• Omsorgsboliger for eldre: 2
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1
• Sykehjem: 3
• Helse og sosial: 0
Status ansatte i karantene/isolasjon
Totalt for Pleie og omsorg (11), Helse og sosial (1) og Helsetjenester barn
og unge (0).

OPA ved Anders
Kildal

3. Testing, telefoni og e-post

OPA ved Anders
Kildal
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Testing:
26. mai: totalt 851 (Fornebu 748, Rykkinn 76, på hjul 27)
27. mai: totalt 1070 (Fornebu 709, Rykkinn 87, på hjul 274)
Testing russ:
• Fornebu: 26. mai 110 stk, 27. mai 119 stk
• Egentesting: 27. mai 60 stk
Elektronisk timebestilling – status: ingen endring.
Diverse knyttet til testing:
• Teststasjon og koronatelefon - forlengelse av kontrakter utenom
autorisert helsepersonell. Utsettes til møte 31. mai.
• Status hurtigtester russen/vgs: Oppstart Dønski vgs 27. mai,
testet 60 stk.
• Henvendelse fra den norske kirke om massetesting knyttet til
konformasjonsleir og diverse sommertilbud: Henvendelsen blir
besvart med kommuneoverlegefaglige råd.
4. Vaksinering Covid 19
Henvendelse fra statsforvalter om kommuner som blir prioritert i juni
kan bistå landets øvrige kommuner med vaksinasjon i juli (særlig uke 2931) når øvrige kommuner får kompensert økning i vaksinedoser - frist
2.6. – utsettes til møte 31. mai.

Tonje Vågårøy

Sommerorganisering for vaksinering
Det jobbes videre med dette, med sikte på å lande det i uke 22.
Vurdering av vaksine-booking i Bærum kommune Det ble informert om
vurderingene under møte. Pandemigruppen gir sin tilslutning til
anbefalingene. Arbeidsgruppen får i oppgave å jobbe videre for å følge
opp de som ikke er inkludert i de 80% som bookes inn i forkant.
Kommunikasjonsplan for sommeren
Kommunikasjonsenheten arbeider med å utvide arbeidet for å kunne
ivareta innbyggerne på en god måte. Bredere involvering.
Vaksinering sommervikarer helsetjenester generelt:
Utsettes til møte 31. mai.
Vaksinering helsepersonell: oversikt over hvor mange vaksiner dose 2
som erstatning for AstraZeneca som gjenstår, belyse konsekvenser.
Avventer statistisk fra BHTJ
Utsettes til møte 31. mai.
Vaksinasjonssenter: kommer tilbake til tidsramme for varighet av drift på
RUD.

5. Smittesporing

Anders Kildal
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Forespørsel fra Drammen og Lier kommuner om bistand
Pandemigruppen gir tilslutning til å låne ut personell til smittesporing,
med forbehold om at disse kan trekkes tilbake ved økt behov som følge av
ny økning i antall smittede.
6. Fagråd korona
Ingen saker meldt.

Anne Marie Flovik

7. Fellestjenester
Ingen saker meldt.

Ole Ursin-Smith

8. Smittevernutstyr
Ingen saker meldt.

Anders Kildal

9. Kommunikasjon
Ingen saker meldt.

Lisa Bang

10. Eventuelt
Ambulerende hjemmebaserte tjenester: opprettholdelse av
smitteverntiltak i tjenesten? Utettes til møte 31. mai.
Karantenehotell: forespørsel fra Statsforvalter om å opprette
karantenehotell for innreisende. Pandemigruppen ønsker at det gis en
foreløpig tilbakemelding til Statsforvalter om at vi starter arbeidet med å
se på muligheten for hvordan dette eventuelt kan løses i Bærum, og at
det settes i gang et arbeid med risikovurdering.

Cecilie P. Øyen

Brita Holmen
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