Pandemigruppen, referat 07.06.2021
Dato
Sted
Til stede
Ikke til stede
Referent
Neste møte

07.06.2021 kl. 9.00 - 9.30
Teams-møte
Kristin Nilsen, Bjørg Dysthe, Ole Ursin-Smith, Anne Marie Flovik, Tonje
Vågårøy, Siri Bjørnbakken, Anders Kildal, Cecilie P. Øyen, Andre Nordvik
Frantz L. Nilsen, Brita Holmen, Grete Syrdal, Lisa Bang,
Siri Bjørnbakken
09.06.2021 kl. 9.00 - 9.30

Saker
1. Referat forrige møte
Godkjenning av referat fra 4. juni – utsatt.
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: 10
Totalt antall smittede: 4110

Ansvarlig

Kommuneoverlegene

Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 4
Smittesituasjon i tjenesten:
Antall smittede brukere:
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 0
• Private leverandører:
• Omsorgsboliger for eldre: 0
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0
• Sykehjem: 0
• Helse og sosial: 0

Cecilie P. Øyen/Heidi
Hesselberg

Antall smittede ansatte:
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 0
• Omsorgsboliger for eldre: 1
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0
• Sykehjem: 2
• Helse og sosial: 0
Status ansatte i karantene/isolasjon
Totalt for Pleie og omsorg (), Helse og sosial () og Helsetjenester barn og unge ().

OPA ved Anders
Kildal

3. Karantenehotell innreise
Status:
• Møte i dag med DSB og Statsforvalter i dag knyttet til karanteneregler
og ansvar.

Ole Ursin-Smith
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•

Emilie Helgesen Grud er oppnevnt som prosjektleder for
karantenehotell, og vil ha ansvaret for avklaringer og er kontaktpunkt i
kommunen.

4. Testing, telefoni og e-post

OPA ved Anders
Kildal

Testing:
4. juni: totalt 510 (Fornebu 490, på hjul 20)
5. juni: totalt 335 (Fornebu 295, på hjul 40)
6. juni: totalt 354 (Fornebu 334, på hjul 20)
*Rykkinn stengt fre-søn.
Testing russ:
4. juni - 58, 5. juni – 43, 6. juni – 53
Testing karantenehotell innreise: 9 (Expo)
Elektronisk timebestilling – status: ingen endring.
5. Vaksinering Covid 19
Status:
Uke 22: se mandagsrapport vaksinering uke 22
Uke 23: Denne uken vaksinerer vi 7836

Tonje Vågårøy

Statistikk for uke 22
Ukesrapport ligger under

NB:
Vi har ikke hatt mulighet til å søke i gruppe 8.
Det er alt for mange til at vi kan søke på de med det meldingsbaserte søket.
Vi har sjekket opp en del av de som står med dose 1 i gruppe 1, 2, 3 og 4b.
En del er døde, og en del er personer som reserverte seg i starten, men som har
blitt vaksinert senere enn sin egen gruppe.

Diverse knyttet til vaksinering til oppfølging:
•

Koronasertifikat: kommunens eventuelle ansvar knyttet til dette.
Informasjon ble gitt og tatt til orientering.
6. Smittesporing

Anders Kildal
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Ingen saker meldt.
7. Fagråd korona
Lettelser i smitteverntiltak i helsetjenesten:
FHI anbefalte fredag ettermiddag lettelser i smitteverntiltak i helsetjenesten:
• Beskyttet helsepersonell trenger ikke lenger bruke munnbind i
pasientkontakt nærmere enn en meter.
• Beskyttet helsepersonell kan sitte tett sammen på vaktrom uten bruk av
personlig beskyttelsesutstyr. Det bør legges til rette for at ubeskyttede
ansatte kan delta og holde avstand.
Beslutning: Pandemigruppen gir sin tilslutning til at vi følger FHI sine
anbefalinger.

Anne Marie Flovik

8. Fellestjenester
Ingen saker meldt.

Ole Ursin-Smith

9. Smittevernutstyr
Ingen saker meldt.

Anders Kildal

10. Kommunikasjon
Ingen saker meldt.

Lisa Bang

11. Eventuelt
Ingen saker meldt.
12. Saker til oppfølging
• Jobbe med en gradvis gjenåpnings-/normaliseringsplan.
• Kontinuerlig forbedring, oppfølging av ROS
• Vaksinasjonssenter: tidsramme for varighet av drift på Rud.
Foreløpig uavklart
• Vaksinering helsepersonell: oversikt over hvor mange vaksiner dose 2
som erstatning for AstraZeneca som gjenstår, belyse konsekvenser.
- Avventer fremdeles statistisk data fra BHTJ.
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