Referat Pandemigruppen 04.12.2020
Dato
Sted
Til stede

Ikke til stede
Referent
Neste møte

04.12.2020 kl. 8.00-8.30
Teams-møte
Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Frantz L. Nilsen,
Bjørg Dysthe, Brita Holmen, Morten Svarverud,
Siri Bjørnbakken, Lisa Bang, Ole Ursin-Smith,
Tonje Vågårøy, Anders Kildal, Siri Bjørnbakken,
Anne Marie Flovik, Andre Nordvik
Siri Bjørnbakken
04.12.2020 kl. 09.00-10.00

Saker
1. Referat forrige møte
Referat fra 2. desember ble godkjent.
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: 17
Totalt antall smittede: 1167

Ansvarlig

Kommuneoverlegene

Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 6
Smittesituasjon i tjenesten:
Antall smittede brukere: 16
Antall smittede ansatte: 24
Flere nye medarbeidere ved Stabekk har påvist covid-19.
Status ansatte i karantene for hele organisasjonen (fredager):
55

Morten Svarverud/Heidi
Hesselberg

3. Testing, telefoni og e-post
Testing: 219 + 57 (på hjul)
Tendens til nedadgående antall tester.
God tilgjengelighet på telefon m.m.

OPA ved Anders Kildal

Hurtigtester:
Til info: Det leveres 28 kolli a 800 hurtigtester = 22.400 på
førstkommende mandag.
Fagrådet og kommuneoverleger vurderer kriterier for bruk basert
på føringer fra nasjonale myndigheter og egne erfaringer.
Teststasjon og smittesporing ser på arbeidsflyt og
arbeidsprosesser.

Ole Ursin-Smith

Foreløpig status på dette arbeidet til mandagens møte
Økt testing - vurdere
• Ansatte sykehjem hver 7.dag
• Screeninger
• Tilgjengelig testbil i nærmiljø, samarbeid med
frivillighetssentraler
Oversendes OPA og Fellestjenestene for videre behandling, bl.a.
vurdere å be om assistanse fra nasjonalt innsatsteam.
Pandemigruppen får oppdatering på mandag.
Videre prosess teststasjon på hjul, jfr notat.
Ses i sammenheng med de øvrige saker under dette temaet.
Også denne saken kommer tilbake mandag.
4. Smittesporing
Smittesporing – status:

Anders Kildal

5. Fagråd korona
Oppfølgingssaker:
Pandemigruppen ber om faglig råd om innføring av testing hver 7
dag av medarbeidere som jobber ved flere helseinstitusjoner,
basert på smittevern, jus og økonomi.
...
Fagråd korona foreslår følgende retningslinjer:
Medarbeidere med pasientkontakt som arbeider på flere
arbeidsplasser i PLO - testing
Det tilstrebes at medarbeidere arbeider på en arbeidsplass.
Når det er en økt smitterisiko i kommunen, øker risikoen for
smitte inn i sykehjem og omsorgsboliger. Kommunen har
erfaringer med at smitte kan komme inn med ansatte som ikke
har symptomer. Når smitten først oppdages, er mange allerede
smittet.
Retningslinjen for testing av medarbeidere med flere
arbeidsplasser skal bidra til at smitte raskere fanges opp og med
det forebygge smitte til beboere og andre ansatte.
Når medarbeidere har et arbeidsforhold (evt. vakter) på flere
arbeidsplasser, og hvorav en av de er på sykehjem eller i
omsorgsbolig, skal disse retningslinjene om testing følges:
• Når smittesituasjonen i Bærum kommune er under
kontroll (under 50 smittede innbyggere pr 100.000), er
det ikke krav til rutinemessig testing.
• Når smittesituasjonen i Bærum kommune er på et høyt
nivå (når antall nye tilfeller er 50 eller flere smittede per
100 000 personer siste 14 dager), skal medarbeidere
med flere arbeidsplasser:

Anne Marie Flovik

Ole Ursin-Smith

Fagråd korona

•

•

Testes før første vakt og deretter gjentatt hver
uke hvis de jobber regelmessig. De kan gå på
jobb i påvente av testen.
• Legge frem svar som viser negativ test innen
siste uke, hvis det er lengre opphold mellom
vaktene.
Medarbeidere som har flere arbeidsplasser, skal følge
kommunens rutiner for testing/karantene hvis de har
hatt vakter på sykehjem eller i omsorgsbolig som berøres
av en smittesituasjon.

Fagråd korona

Fagråd korona fikk 16.11.20 i oppdrag fra pandemigruppen å
definere samfunnskritisk nøkkelpersonell knyttet til
håndteringen av pandemien.
Hvem skal inngå i definisjonen «samfunnskritisk nøkkelpersonell
knyttet til håndteringen av pandemien i Bærum kommune?
Fagråd korona foreslår følgende grupper i tillegg til prioriterte
grupper som alt er definert i kommunens pandemiplan:
o
o
o
o
o
o

Smittesporere
Ansatte på teststasjonen
Kommuneoverlegene
Ansatte som arbeider med innkjøp og
distribusjon av smittevernutsyr.
Ansatte på Folkehelsekontoret som vaksinerer
Fagråd korona

Behov for samordne med andre kritiske samfunnsfunksjoner
6. Personell/fellestjenester
Beredskapslister for lederstøtte i institusjoner – status
• Vi sender ut informasjon om at alle må sende inn nye
lister, ikke reviderte over omdisponible – til info
• Vi avholder nå møter med lederne OSU som må avgi
personell i større eller mindre grad, og det vil også da
fremkomme til KDG hva som ikke vil kunne gjøres med
disse grep

Ole Ursin-Smith
Ole Ursin-Smith

7. Smittevernutstyr
Smittevernutstyr private barnehager
Private barnehager får smittevernutstyr midlertidig og fagråd
korona kommer tilbake med rutiner. Oppfølging mandag 7.
desember.

Anders Kildal
Anders Kildal

8. Kommunikasjon

Lisa Bang

Kommunikasjon revidert forskrift.
9. Eventuelt

