Pandemigruppen referat 05.04.2021
Dato
Sted
Til stede

Ikke til stede
Referent
Neste møte

5.4.2021 kl. 9.30-10.30
Teams-møte
Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe, Brita Holmen,
Lisa Bang, , Anne Marie Flovik, Tonje Vågårøy, Merete Dypfest Holst, Geir
B. Aga, Morten Svarverud, Anders Kildal, Erik Førland, Nina Røer
Siri Bjørnbakken, Emilie Helgesen Grud, Ole Ursin-Smith
Lisa Bang
07.04.2021 kl. 9.00-10.00

Saker
1. Referat forrige møte
Referatet fra 3. april ble godkjent.
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: 29
Totalt antall smittede: 3300

Ansvarlig

Kommuneoverlegene

Endel smitte til ungdommer født i 2002. Østerås barnehage har mye
smitte (20 barn og 10 voksne). Lommedalen menighetsbarnehage har
utbrudd.
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 16
Smittesituasjon i tjenesten:
Barnehager
I tråd med anbefaling fra FHI avklarer kommunen hvordan innføre rødt
tiltaksnivå i barnehagene. Bakteppet er at 25 pst av de smittede er i
barnehagealder. Beslutning fattes senere i løpet av dagen.
Østerås barnehage er stengt, det vil si alle i karantene. Tilsvarende
vurderer kommuneoverlegene å gjennomføre i Lommedalen menighet
barnehage og Lommedalen barnehage.
Skoler
Vurdering av tiltaksnivå er gjennomført og det anbefales å videreføre
dagens ordning.
Bistand og omsorg
Antall smittede brukere: 5
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 1

Morten
Svarverud/Heidi
Hesselberg

•
•
•
•
•
•
•

Private leverandører: 0
Omsorgsboliger for eldre: 0
Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1
Sykehjem: 2
Boliger Helse og sosial:
Voksenopplæringssenteret:
Seniorsenter: 1 – ingen nærkontakter

Antall smittede ansatte: 19
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 3
• Omsorgsboliger for eldre: 1
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 8
• Sykehjem: 7
• Boliger Helse og sosial:
• Oppfølgingstjenesten:
• Vaksinasjonssenteret: 1 – ingen nærkontakter

Status ansatte i karantene/isolasjon
Totalt for Pleie og omsorg (47- per 31.03.21), Helse og sosial () og
Helsetjenester barn og unge (): rapporteres ikke i dag

OPA ved Anders
Kildal

3. Testing, telefoni og e-post

OPA ved Anders
Kildal

Testing:
Lørdag: 311 og 55/søndag: 420 og 16
Diverse knyttet til testing:
• Oppfølgingspunkt: medisinfaglig vurdering av privat leverandør
spytt-tester - sendt forespørsel til leverandør uke 13, ikke fått
feedback så langt
4. Vaksinering Covid 19

Tonje Vågårøy

Status:
• Uke 14: Totalt 4609 vaksineres uke 14.
• Prioritering av vaksiner kommende uke: fredager
Bemanning med sikte på økte leveranser
Det er kapasitet til å gjennomføre flere vaksinasjoner; både prosessen
med booking, og selve vaksineringen. I tillegg ber
Pandemigruppen OFT legge frem en robust bemanningsstruktur med
sikte på at kommunene i tiden fremover får økt antall vaksiner.
Bærum kommune har ikke meldt inn til FHI detaljer om hvilke grupper
som er vaksinert, ref mediesak i løpet av helgen.
Oppfølging: Spørsmål i saken tas på onsdagens møte.
Morten
5. Smittesporing
Status ferdigstille og pågående index: I rute.
Status bemanning:
Vi har 22 personer som starter opp på smittesporing i dag. 11 til som
starter opp 6. april.

Anders Kildal

Ole

Bemanning gjennom påsken ligger rundt 30-35 personer per skift.
Status forbedring arbeidsprosesser:
7. april innføres nye smittesporingsløsning (FIKS).
6. Fagråd korona
Koronahåndboka
• Koronahåndboka over i nytt kvalitets- og styringssystem? - etter
påske

Anne Marie Flovik

Rekruttering av ny hygienesykepleier – status? - etter påske
7. Fellestjenester

Ole Ursin-Smith

8. Smittevernutstyr

Anders Kildal

9. Kommunikasjon
Alle pressehenvendelser hvor det skal avgis uttalelser pva Bærum
kommune gjennom påsken, skal koordineres via kommunikasjonssjef.

Lisa Bang

Kommunikasjon om beslutning når det gjelder tiltaksnivå for barnehager.
10. Eventuelt
I helgen meddelte helseministeren at nåværende tiltaksnivået forlenges
ytterligere to dager til 18. April.

