Pandemigruppen, referat 07.12.2020
Dato
Sted
Til stede

Ikke til stede
Referent
Neste møte

07.12.2020 kl. 9.00-10.00
Teams-møte
Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe, Brita Holmen,
Morten Svarverud, Siri Bjørnbakken, Lisa Bang, Ole Ursin-Smith, Anders
Kildal, Siri Bjørnbakken, Anne Marie Flovik,
Andre Nordvik
Siri Bjørnbakken
09.12.2020 kl. 9.00-10.00

Saker
1. Referat forrige møte
Godkjenning av referat fra 4. desember – godkjent.
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: 11
Totalt antall smittede: 1197

Ansvarlig

Kommuneoverlegene

Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 9 (to nye
fra i går).
Smittesituasjon i tjenesten:
Antall smittede brukere:
De smittede fordeler seg slik: 15
• Hjemmebaserte tjenester: 2
• Omsorgsboliger for eldre: 0
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0
• Sykehjem: 12
• Boliger Helse og sosial: 0
• 1 deltaker Voksenopplæringen (ikke hjemmeboende Bærum)

Morten
Svarverud/Heidi
Hesselberg

Antall smittede ansatte:
De smittede fordeler seg slik: 30
• Hjemmebaserte tjenester: 0
• Omsorgsboliger for eldre: 1
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 5
• Sykehjem: 24
• Boliger Helse og sosial: 1
Status skoler og barnehager
• Det innføres rapporteringsrutine på statistikk fra siste døgn
smittesporing til skole og bhg. Oversikt oversendes fra
ansvarsvakt til kommunalsjef hver kveld kl. 21.00, med kopi til
Kristin Nilsen, Grete Syrdal og Lisa Bang.
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Status ansatte i karantene/isolasjon
Totalt for Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge:
57

OPA ved Anders
Kildal

Status ansatte i karantene for hele organisasjonen (fredager):

Ole Ursin-Smith

3. Testing, telefoni og e-post

OPA ved Anders
Kildal

Testing: lørdag og søndag lavere testaktivitet, totalt 325 (243 teststasjon,
82 sykepleier på hjul).
Koronatelefon og e-post: lav pågang, stabil kapasitet.
116117: stabilt.
Elektronisk timebestilling – status: ok
Hurtigtester:
Foreløpig vurdering for bruk av disse – se vedlagt notat i mappe
«Teststasjon Fornebu».
Beslutning: Tatt til orientering. Fagråd korona får i oppdrag å vurdere bruk
av screening også i andre miljøer enn PLO, spesielt psykisk helse og rus, og
innvandrermiljøer.

Anne Marie Flovik

Videre prosess teststasjon på hjul
Jfr notat fra fredag. Ses i sammenheng med hurtigtester. Det innhentes
erfaringer fra andre kommuner og drøftes i morgen tirsdag internt
Til oppfølging: saken settes opp til møtet onsdag 9. desember

Grete Syrdal

4. Smittesporing
Smittesporing – status:
• Det er jobbet med forbedring av rutiner gjennom helgen. Arbeidet
fortsetter denne uken. Kommer tilbake med status på fredag 11.
desember.
• Teamleder på smittesporing byttes ut i dag. Derfor kan det
forventes at rapportering vil gå litt tregere en periode.

Anders Kildal

5. Fagråd korona
Åpningstid og tilstedeværelse i julen
Orientering:
Vaktlister/oversikter legges fortløpende Teams, mappen Vaktlister jul og
nyttår.
• Smittesporing og utkjøring av smittevernsutstyr er klart.
• Teststasjonen: oversikt kommer i løpet av uken.

Anne Marie Flovik
Anders Kildal

Medarbeidere med pasientkontakt som arbeider på flere arbeidsplasser i
PLO – rutine for testing
Det tilstrebes at medarbeidere arbeider på en arbeidsplass.

Fagråd korona
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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:
• 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.
Beslutning: Pandemigruppen beslutter jfr råd fra Fagråd korona.
Arbeidsprosesser og rutiner knyttet til testing må som følge av dette
gjennomgås.
Til oppfølging: Forslag til tidsplan for når dette kan tre i kraft legges frem
på onsdag 9. desember.

Anders Kildal

Fagråd korona
Indikasjon for bruk av antigen hurtigtester Covid-19
Antigen hurtigtest vil hjelpe kommunen til å raskere oppdage personer
som er smittet, isolere dem og komme tidligere i gang med smittesporing,
enn ved kun å bruke PCR-test.
Antigen hurtigtest er ikke egnet som eneste test når prøvesvaret kan få
betydning for klinisk oppfølging eller behandling av syke, men som et
supplement til PCR-test, fordi den gir raskere svar.
Fagråd korona anbefaler at Bærum kommune skal bruke antigen
hurtigtester i situasjoner hvor det er mulig å identifisere smittebærende
helsepersonell med pasientkontakt raskt.
Dette gjøres i situasjoner som:
• Når det er smitteutbrudd på en institusjon:
o Alle ansatte på de berørte enhetene testes med antigen
hurtigtest, i tillegg til PCR på første test. På påfølgende
tester tas PCR. I tillegg kan hurtigtest tilbys.
o På ikke berørte avdelinger vil hurtig test av ansatte gi raskt
situasjonsbilde. I tillegg bør PCR tas.
• Når det er generell høy smitte i kommunene: Alle ansatte i
sykehjem og i omsorgsboliger testes ukentlig med antigen
hurtigtest.
• Når ansatte arbeider på flere arbeidsplasser: Testes ukentlig, med
antigen hurtigtest eller PCR hver uke.
• Når helsepersonell med pasientkontakt testes på teststasjonen:
Testes med både antigen hurtigtest og PCR-test.
Beslutning: Fagråd korona bes komme tilbake med forslag til løsning for
gjennomføring.

Anne Marie Flovik
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Testing i lokalsamfunn
Beslutning: Fagråd korona bes vurdere utvidet bruk av screening, ut over
nasjonale anbefalinger, spesielt sett opp mot psykisk helse, rus og
innvandrermiljøer.
6. Personell/fellestjenester
Beredskapslister for lederstøtte i institusjoner – status
• Solvik og Stabekk har lederstøtte på plass.
• Lederstøtte til resterende sykehjem er snart på plass.

Ole Ursin-Smith
Ole Ursin-Smith

Beredskapslister TISK - status
• Vi har ikke nok personell som kan omdisponeres per nå. Det
jobbes videre med dette for å kvalitetssikre lister.
Vurdering bruk av nasjonalt innsatsteam – status
•
Det jobbes med dette.
Juridisk vurdering av krav til testing av ansatte
• Se vedlagt notat i Teams, mappe Ansatte med flere
arbeidsforhold.
• Drøftes med organisasjonene i Beredskap OSU MBM 10.
desember.
Beslutning:
Pandemigruppens innstilling er at kravet i Aml §9-4c – fare for liv og helse
er innfridd når:
o Det er pågående smitteutbrudd ved en pleie og omsorgsinstitusjon og/eller bolig
o ved økt smitte (50 pr 100000) i Bærumssamfunnet
• Notatet og pandemigruppens beslutning oversendes HR til
drøfting med ansattrepresentanter
• HR vurderer evt tiltak/reaksjoner dersom ansatt nekter
gjennomføring
7. Smittevernutstyr
Smittevernutstyr private barnehager
Private barnehager får smittevernutstyr midlertidig og Fagråd korona
kommer tilbake med rutiner.
Til oppfølging: Barnehage er i ferd med å kartlegge behovet, sett opp mot
rutiner i kommunale barnehager. Vi kommer tilbake til saken.

Anders Kildal

Anne Marie Flovik

Vurdering forbruk munnbind
• Se notat fra Anders vedlagt. Gode erfaringer, begrenset forbruk
Beslutning: Utdeling til sårbare grupper via Frelsesarmeen, utekontakten,
Vestre Hauger boliger og natthjem, samt rådgivningstjenesten psykisk
helse og rus videreføres.
8. Kommunikasjon
Ingen saker meldt.

Lisa Bang

9. Eventuelt
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Fra Asker kommune
Tilbud om å være observatør ved TISK-øvelse for ledere i helse, skole,
barnehage og kommunelege i Asker, torsdag 10. desember kl. 10-12:30.
Beslutning: Pandemigruppen støtter deltakelse. Brita og Anders finner ut
av hvem som skal delta.

Brita Holmen
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