Pandemigruppen, referat 26.04.2021
Dato
Sted
Til stede

Ikke til stede
Referent
Neste møte

26.04.2021 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, Andre Nordvik
Siri Bjørnbakken
28.04.2021 kl. 9.00 - 10.00

Saker
1. Referat forrige møte
Godkjenning av referat fra 23. April – godkjent.
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: 4
Totalt antall smittede: 3760

Ansvarlig

Kommuneoverlegene

Antall innbyggere fra Bærum innlagt på sykehus med Covid 19: 13
Smittesituasjon i tjenesten:
Antall smittede brukere: 9
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 0
• Private leverandører: 1
• Omsorgsboliger for eldre: 0
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 8
• Sykehjem: 0
• Helse og sosial: 0

Morten
Svarverud/Heidi
Hesselberg

Antall smittede ansatte: 15
De smittede fordeler seg slik:
• Hjemmebaserte tjenester: 0
• Omsorgsboliger for eldre: 2
• Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 8
• Sykehjem: 5
• Helse og sosial: 0
Status ansatte i karantene/isolasjon
Totalt for Pleie og omsorg (46), Helse og sosial (9) og Helsetjenester barn
og unge ():

OPA ved Anders
Kildal

3. Testing, telefoni og e-post

OPA ved Anders
Kildal
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Testing:
23. April: totalt 401 (Fornebu 302, på hjul 99)
24. April: totalt 350 (Fornebu 319, på hjul 31)
25. April: totalt 257 (Fornebu 197, på hjul 60)
*Rykkinn stengt fre-søn.
Elektronisk timebestilling – status: ingen endringer.
Diverse knyttet til testing:
• Ingen saker meldt.
4. Vaksinering Covid 19
Status:
• Uke 16: se vedlagte mandagsrapport for uke 16.
• Prioritering av vaksiner kommende uke: fredager

Tonje Vågårøy

Diverse knyttet til vaksinering:
•
•

Prioriteringsnotat, status: sendes Pandemigruppen etter møtet,
går til drøfting i MBM OSU denne uken.
AstraZeneca dose 2 med Moderna eller Pfizer, konsekvenser:
gikk ut informasjon om dette fredag. Venter beskjed om når og
hvor mye. Avventer inntil det er klart. Generell informasjon legges
ut på Yammer av Grete.

5. Smittesporing
Status ferdigstille og pågående index: ingen saker meldt.

Anders Kildal

Status bemanning: ingen saker meldt.
Status forbedring arbeidsprosesser: ingen saker meldt.

Ole Ursin-Smith

6. Fagråd korona
Rødt tiltaksnivå skole og åpning av fritidsaktiviteter
• Vi viderefører rødt nivå denne uken, med sikte på å innføre gult
nivå fra mandag 3. mai.

Anne Marie Flovik

Åpning av barneidrett, antall og avstandsbegrensning
• Bærum idrettsråd lurer på hvilken informasjon de skal gå ut med
til sine medlemmer. Det foreligger en idrettsveileder med
anbefalinger vi lener oss på.
7. Fellestjenester
• Det gjennomføres befaringer knyttet til lager smittevernutstyr.
• Adecco sine avtaler er forlenget knyttet til smittesporing.
• Det er gjennomført befaring for teststasjon i Sandvika flere steder
fredag.

Ole Ursin-Smith

8. Smittevernutstyr
Ingen saker meldt

Anders Kildal
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9. Kommunikasjon
Prioritet nå:
• Nye forskrifter.
• Minoritetsgrupper, spesielt knyttet til Ramadan.
10. Eventuelt
Testing av barn
• Det har blitt en utfordring at man i enkelte tilfeller ikke får en god
nok test i hals på barn unger 12 år, og det må supplere med
neseprøve for å få godt nok resultat. I utgangspunktet tas det kun
halsprøve av barn under 12 år, når det ikke er tilstrekkelig tas det
neseprøve i tillegg.

Lisa Bang

Anders Kildal
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