Referat Pandemigruppen, 30.04.2021
Dato
Sted
Til stede

Ikke til stede
Referent
Neste møte

30.04.2021 kl. 9.00 – 10.00
Teams-møte
Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe, Brita Holmen,
Lisa Bang, Ole Ursin-Smith, Anne Marie Flovik, Tonje Vågårøy, Anders
Kildal, Morten Svarverud, Emilie Helgesen Grud
Siri Bjørnbakken
Emilie Helgesen Grud
03.05.2021 kl. 9.00 – 10.00

Saker
1. Referat forrige møte
Referat fra møte 28. april er godkjent.
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: 3 nye i går
Totalt antall smittede: 3791

Ansvarlig

Kommuneover
legene

Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 9
Smittesituasjon i tjenesten:
Antall smittede brukere: 10
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 0
• Private leverandører: 1
• Omsorgsboliger for eldre: 0
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 6
• Sykehjem: 3
• Helse og sosial: 0

Morten
Svarverud/Hei
di Hesselberg

Antall smittede ansatte: 12
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 0
• Omsorgsboliger for eldre: 1
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 8
• Sykehjem: 3
• Helse og sosial: 0
Status ansatte i karantene/isolasjon
OPA ved
Totalt for Pleie og omsorg (30), Helse og sosial (9) og Helsetjenester barn og unge Anders Kildal
().
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3. Testing, telefoni og e-post

OPA ved
Anders Kildal

Testing:
Onsdag: 305 på Fornebu, 39 på Rykkinn, 46 på hjul
Torsdag: 289 på Fornebu, 40 på Rykkinn, 79 på hjul
Stabile tall.
4. Vaksinering Covid 19
Status:
• Uke: 18

Tonje Vågårøy

Prioritering av vaksiner kommende uke:
PFIZER

Hettegla
ss

MODERNA

Doser

Sum
dos
er

Dos
e1

Dos
e2

3

6

12

18

5

16

14

30

0

0

0

0

Vaksinesenteret

553

207
7

124
1

331
8

Fastlegene samlet

120

0

720

720

681

209
9

198
7

408
6

Vaksineteamet
Mobilt
vaksineteam
Bedriftshelsetjene
sten

Hettegla
ss

Doser
Dos
e1

Dos
e2

Sum
dos
er
0

1

10

10
0

9

90

90
0

10

90

10

100

Doser varslet i uke 19: 2370 dose Pfizer, 1600 doser Moderna.
Oppfølgingspunkt:
• Det lages en tekst med informasjon til ansatte med budskap knyttet til
FHI sine anbefalinger om ca 10 % av vaksinering av kritisk helsepersonell.
Ansvarlig: Grete.
Prioriteringsnotat 2
Pandemigruppen vedtar prioriteringsnotat 2, og justerer samtidig fordeling av
vaksiner til kritisk helsepersonell etter nye FHI-anbefalinger.
Oppfølgingspunkter:
• Det jobbes videre for en prioritering av vaksinering av lærere og
barnehagepersonell opp mot nasjonale myndigheter.
• Det skal sikres at informasjon om kriteriene innenfor de prioriterte
områdene medfølger ved utsendelse til tjenestestedene.
• Pandemigruppen presiserer at kommunene har ansvar for vaksinering av
pasienter på helse- og omsorgsinstitusjoner, uavhengig av
bostedskommune for pasienten.
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•

Det jobbes videre med å holde oversikt og føre statistikk over
vaksineleveranser fremover.

5. Smittesporing
Ingen saker meldt.

Anders Kildal

6. Fagråd korona

Anne Marie
Flovik

Beslutningspunkter:
Kapasitet Koronaenhet.
Koronaenheten bemannes for 5 plasser i sommer. Det planlegges for å kunne
øke raskt med 5 plasser til. Avtalen med Drammen kommune tas opp til
behandling i kriseledelsen. Ansvar: Kristin.
Besøksrutiner sykehjem.
Forslag til besøksrutiner samstemmes mot nye nasjonale retningslinjer. Saken tas
opp igjen neste uke.
Bruk av smittevernutstyr sett opp mot risikonivå 3.
Pandemigruppen beslutter at kommunen følger FHI sin anbefaling om at visir/
øyebeskyttelse ikke er en del av smittevernutstyret når ansatte har kontakt med
pasienter som har påvist eller mistenkt smitte med covid-19, når kommunene er
på smitterisikonivå 3 eller lavere.
Gradvis åpning av seniorsentrene.
Forslag til gradvis åpning av seniorsentrene må avstemmes opp mot lokal
forskrift og kapittel 5b. Det må også gjennomføres en konsekvensvurdering
knyttet til dagsenteraktivitet, og nødvendige smitteverntiltak for åpningen må
være beskrevet. Fagrådet drøfter saken på nytt, og kommer tilbake til
pandemigruppen neste uke.
Massetesting på skoler, selvtesting.
Pandemigruppen tar informasjonen nedenfor til orientering. Massetesting ved
skoler kan bli aktuelt ved et høyere risikonivå. Kommunene er oppfordret til å
lage planer for hvordan dette kan gjennomføres og gjennomføre
testing/pilotering. Pandemigruppen ønsker at OPA skal se nærmere på
organisering av en mulig pilot for testing av russ.
Fagrådet viser til Helsedirektoratets veileder i jevnlig massetesting.
file:///K:/Folkehelsekontoret%20(FOHK)/Fagråd%20korona/Veileder%20i%20jevn
lig%20massetesting.pdf
Helsedirektoratet har besluttet at jevnlig massetesting skal innføres gradvis, over
3 faser. Først i områder med høyeste smittetrykk, og der hvor testing kan føre til
at tilbud til barn og unge opprettholdes eller kan åpne. Prioriterte grupper i fase 1
er: 1. elever og ansatte i videregående skole, 2. elever og ansatte i
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ungdomsskoler, 3. studenter og ansatte i universitet/ høyskole, 4. ansatte i
barnehage og barneskole og 5. foresatte av barn i barnehage og barneskole.
Det er kommunene som har ansvar for å beslutte og iverksette masse-testing.
Helsedirektoratet har ansvar for å koordinere TISK-arbeidet og prioritere
iverksetting av massetesting i samarbeid med aktuelle kommuner,
Folkehelseinstituttet og det regionale helseforetaket.
Viken fylkeskommune har besluttet å ikke masseteste elever (21.04).
7. Fellestjenester

Ole UrsinSmith

Lokaler smittevernutstyr - Saken utsettes til mandag.
Teststasjon Sandvika
8. Smittevernutstyr
Ingen saker meldt.

Anders Kildal

9. Kommunikasjon
Ingen saker meldt.

Lisa Bang

10. Eventuelt
Ingen saker meldt.
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