Referat Pandemigruppen, 08.03.2021
Dato
Sted
Til stede

Ikke til stede
Referent
Neste møte

08.03.2021 kl. 9.00-10.00
Teams-møte
Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe, Brita Holmen,
Morten Svarverud, Lisa Bang, Ole Ursin-Smith, Anne Marie Flovik, Anders
Kildal, Tonje Vågarøy, Emilie Helgesen Grud
Siri Bjørnbakken
Emilie Helgesen Grud
10.03.2021 kl. 8.00-9.00

Saker
1. Referat forrige møte
Referat fra 5. mars er godkjent.
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: 22 nye fredag, 5 nye lørdag og 19 nye søndag.
Totalt antall smittede: 2137

Ansvarlig

Kommuneoverlegene

Mange er nærkontakter. Selv om tallene er høye, har vi god oversikt.
Smitte på solbakken sykehjem. Andelen unge (0-19 år) utgjør 30 % av
tilfellene siste 14 dager. Noe økning, men ingen store utbrudd akkurat nå.
Oslo International School åpner igjen på onsdag.
Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 10 innlagte
på Bærum sykehus, hvorav 9 er beboere i Bærum kommune.
Smittesituasjon i tjenesten:
Antall smittede brukere: 6
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 1
• Private leverandører: 0
• Omsorgsboliger for eldre: 0
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 5
• Sykehjem: 0
• Boliger Helse og sosial: 1

Morten
Svarverud/Heidi
Hesselberg

Antall smittede ansatte: 18
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 1
• Omsorgsboliger for eldre: 0
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 9
• Sykehjem: 9
• Boliger Helse og sosial: 1
• Ila: 1
1

•

Arbeidssentrene: 2

Status ansatte i karantene/isolasjon
Totalt for Pleie og omsorg (84), Helse og sosial (20) og Helsetjenester barn
og unge:

OPA ved Anders
Kildal

3. Testing, telefoni og e-post

OPA ved Anders
Kildal

Testing:
Fredag: 456 på Fornebu, 44 på hjul,
Lørdag: 405 på Fornebu, 37på hjul
Søndag: 365 Fornebu, 99 på hjul
Testing på sykehjem/Institusjon:
• Testing på Solbakken sykehjem settes i gang iht. gjeldende rutiner.
• Kommuneoverlegene kommer tilbake til testrutiner i PLO. PLO Ber
om at beslutninger som tas sendes skriftlig på e-post.
• ROS-analyse knyttet til testing av ansatte som jobber flere steder er
nesten ferdig. Gjenstår noen avklaringer av smittevernfaglige
spørsmål, som skal avklares i løpet av dagen i dag.
4. Vaksinering Covid 19
Status:
• Vaksiner satt siste uke – 4142
• Mottak av nye vaksiner uke 10: 139 hetteglass/834 doser
med Pfizer, 100 hetteglass/ 1000-1100 AstraZeneca doser
• Foreløpig varslet pr 8.3 uke 11- 208 hetteglass / 1248 doser Pfizer
•

Prioritering av vaksiner kommende uke:
o Sykehjem og omsorgsboliger – 67 dose 1 og 41 dose 2 Pfizer
o Massevaksinering – 648 dose 2 Pfizer, 110 dose 1 Moderna
o Mobilt vaksineteam – 84 dose 1 og 18 dose 2 Pfizer
o Fastleger - 78 dose 1 og 78 dose 2 Pfizer og 110 dose 1
Moderna
o Kritisk helsepersonell - 120 dose 2 Pfizer og 1210 dose 1
Astra Zeneca

•

Status bemanning - ok pt – legger plan for økning i antall vaksiner
(se punkt 7. Fellestjenester)
Status medvirkning – intet nytt
Status Kommunikasjon – intet nytt

•
•

Tonje Vågårøy

Spørsmål om gjestepasienter i forrige møte er avklart. Kommunene i
vestre viken har avtalt at gjestepasienter (personer med fastlege utenfor
bostedskommune) vaksineres av fastlege.
5. Smittesporing
Smittesporing – status:

Anders Kildal
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Styrket bemanningen over helgen. 15 nye fra beredskapslistene med
oppstart denne uken.
6. Fagråd korona
Pandemigruppen har besluttet at testkriterier for elever/studenter som
skal i praksis i Bærum også gjelder studenter i barnehage og skoler, i tillegg
til LIS1 kandidater.

Anne Marie Flovik

7. Fellestjenester
Bemanning vaksinering:
Anbefaler at vi bemanner vaksinetjenesten for å sikre kapasitet til økning i
vaksineleveranser fra medio april. Pandemigruppen beslutter at det skal
tas inn ansatte til vaksinering på et noe høyere nivå enn trykket i dag, som
i mellomtiden kan disponeres til TISK. De må også tas inn i tilstrekkelig tid
mtp opplæring

Ole Ursin-Smith

Bytte av analysested:
OFT ber om å få beskjed før analysested skal byttes, mtp. Printerkapasitet
og praktisk tilrettelegging.
8. Smittevernutstyr
Oppsigelse av lagerarealer til smittevernsutstyr med virkning juni 21. OFT
gis i oppdrag å utrede erstatningslokaler. Pandemigruppen ønsker at man
ser på muligheten for å fortrinnsvis bruke egne lokaler.
9. Kommunikasjon
Jobber med å svare ut forespørsler knyttet til lokal forskrift. Hovedaktivitet
er nå å mobilisere til testing og vaksinering, samt nå ut til grupper som er
kritiske.

Anders Kildal

Lisa Bang

10. Eventuelt
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