Pandemigruppen, referat 07.04.2021
Dato
Sted
Til stede

Ikke til stede
Referent
Neste møte

07.04.2021 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, Siri
Bjørnbakken, Anders Kildal, Morten Svarverud
Siri Bjørnbakken
09.04.2021 kl. 9.00-10.00

Saker
1. Referat forrige møte
Godkjenning av referat fra 5. april – godkjent.
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: 41
Totalt antall smittede: 3411

Ansvarlig

Kommuneoverlegene

Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 17
Smittesituasjon i tjenesten:
Antall smittede brukere: 3
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 1
• Private leverandører: 0
• Omsorgsboliger for eldre: 0
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0
• Sykehjem: 2
• Boliger Helse og sosial: 0
• Voksenopplæringssenteret: 0
• Seniorsentrene: 0

Morten
Svarverud/Heidi
Hesselberg

Antall smittede ansatte: 13
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 2
• Omsorgsboliger for eldre: 1
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 4
• Sykehjem: 6
• Boliger Helse og sosial: 0
• Oppfølgingstjenesten: 0
• Vaksinasjonssenteret: 0
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Status ansatte i karantene/isolasjon
Totalt for Pleie og omsorg (30), Helse og sosial (9) og Helsetjenester barn
og unge (): 42

OPA ved Anders
Kildal

3. Testing, telefoni og e-post

OPA ved Anders
Kildal

Testing:
Mandag 5. april: 544 (Fornebu 493, Rykkinn 0, på hjul 51)
Tirsdag 6. april: 620 (Fornebu 506, Rykkinn 83, på hjul 31)
Elektronisk timebestilling – status:
I ordinær drift.
Diverse knyttet til testing:
• Oppfølgingspunkt: medisinfaglig vurdering av privat leverandør
spytt-tester.
Fått svar fra leverandør at disse testene ikke er godkjent. Saken
legges til side inntil godkjenning foreligger.
4. Vaksinering Covid 19
Status:
• Uke 14: Totalt 4609 vaksineres uke 14. Ytterligere Moderna doser
uke 15 er ikke varslet fra FHI enda.
• Prioritering av vaksiner kommende uke: fredager
• Status vaksinering risikogrupper, fordelt på dose 1 og dose 2
• Vaksinestatistikk foreligger i Teams under Vaksinering.

Bjørg Dysthe

Tonje Vågårøy

Diverse knyttet til vaksinering:
• Ingen saker meldt.
Bemanningsplan ved økt leveranser av vaksiner (28 800 per uke)
• Presenteres fredag 9. april.
5. Smittesporing
Status ferdigstille og pågående index:
• Har en betydelig belastning med veldig mange nyansatte som skal
læres opp samtidig som det er mange nye indekser. Intensiverer
opplæringen i starten, følges tettere av erfarne smittesporere
(mentorordning).
• Det er gjennomført opplæring i FIKS smittesporingssystem i
påsken, vil bidra til å lette arbeidet. Systemet ble tatt i bruk i dag
kl. 9.00. Migrering av data fra gammelt system har gått fint.
Status bemanning:
• De omdisponerte: første pulje skal tilbake til ordinær stilling
mandag 12. april, andre pulje er omdisponert til 18. april og
tilbakeføres etter dette.
• Etter det ligger bemanningen på bortimot 40/40 mandag til
fredag, 20/20 lørdag og søndag.

Anders Kildal

Ole Ursin-Smith
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6. Fagråd korona
Beslutning tiltaksnivå skole
• Gjennomgå og vurdere tallene i løpet av dagen, ta sikte på en
avgjørelse 8. april.
• Drøfting i OAMU i dag.
• Forankre i kriseledelsen i morgen 8. april.

Anne Marie Flovik

Beslutning tiltaksnivå barnehage
Det ble innført rødt tiltaksnivå fra onsdag 7. april, samt planleggingsdag 6.
april.
Koronahåndboka
• Koronahåndboka over i nytt kvalitets- og styringssystem. Det
anbefales å legge denne over i det nye systemet.
• Pandemigruppen støtter dette.
Rekruttering av ny hygienesykepleier
• Behov for denne type kompetanse ble drøftet. Jobbes videre med
i linjen.
7. Fellestjenester
Se under smittesporing – tilbakeføring omdisponerte og innføring nytt
smittesporingssystem.

Ole Ursin-Smith

8. Smittevernutstyr
Ingen saker meldt.

Anders Kildal

9. Kommunikasjon
Jobber mye med ungdomskommunikasjon opp mot smittetallene. Film
med ordfører. Skal også lage en film med Frantz som skal kjøres i sosiale
medier.
Vil gjøre noen endringer på sidene knyttet til vaksinasjon for å forenkle
disse.
Oppfølgingspunkt: informasjon til russ og ungdom generelt videre.

Lisa Bang

10. Eventuelt
Info fra vaksinesenteret
Sendte ut første SMS med timer i går. Feil tidssone ga utfordringer knyttet
til tidspunkt, men det jobbes med å løse dette.
Spørsmål fra Stein Stugu/Formannskapet
• Ole og Anders jobber med flere av spørsmålene, Morten jobber
med siste spørsmål. Sendes til Kristin når det er klart.
Vaksinering
Bærum kommune har ikke meldt inn til FHI detaljer om hvilke grupper
som er vaksinert, ref mediesak i løpet av helgen.
Oppfølging: oppfølging og beslutning i møte 9. april.

Tonje Vågårøy

Grete Syrdal

Morten Svarverud
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