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Neste møte/sted: 13.05.2020 – teams-møte – kl. 09:00 -10:00
Hovedansvarsområder for pandemigruppen:
• Testkapasitet
• Smittesporing
• BAUN og BIOM team
• Smittevernutstyr
• Håndtere smitte i døgninstitusjoner
• Håndtere smitte i andre brukerrettede tjenester
• Sikre nok kapasitet i de kritiske Covid-19- tjenestene – intern og ekstern mobilisering
• Opplæring smittevern
• Oppfølging av brukere/pasienter og pårørende med Covid smitte.
Tema under møtene inkluderer også faglig vurdering av status og nye oppfølgingspunkter.
Referent: Liv Berit Finne
1 Referat fra siste møte.
Godkjent.

Ansvarlig/Frist
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Rapportering av tall.
Smittede:
Nye smittede: 0, totalt antall er 419
Antall på sykehus: 1 innlagt fra Bærum.
Antall innlagt på intensivavdelingen: 6 hvorav 0 med Covid-smitte
Antall utskrevet: 0
Antall døde: 0. nye, totalt 24

Kommuneoverlege

Kommunalsjef
Helse og sosial

1 lærer smittet ved Stabekk Skole. Smittesporingsarbeid ved
smittesporingsteamet på folkehelsekontoret pågikk lørdag.
30 elever og 2 lærere er satt i karantene. Elever med luftveissymptomer
og/eller magesmerter er testet. Foreløpig negative for de som har fått
resultater.
Smittesituasjon:
Brukere
Antall smittede brukere: 7

Leder Team BIOM

De smittede fordeler seg slik:
Hjemmebaserte tjenester: 3
Omsorgsboliger for eldre: 0
Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1
Sykehjem: 3
Boliger Helse og sosial: 0
Antall friskmeldte brukere: 36
Ansatte
Antall smittede ansatte: 21
De smittede fordeler seg slik:
Hjemmebaserte tjenester: 0
Omsorgsboliger for eldre: 1
Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 3
Sykehjem: 17 (16 på Vallerhjemmet)
Boliger Helse og sosial:
Antall friskmeldte ansatte: 66 (21 på Vallerhjemmet, tallene på
friskmeldte er justert, var feil registrert i går).

Leder Operativ
pandemigruppe

Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon.
Totalt Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge: 48
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Testing.
Total 103 fra og med fredag 8. mai til og med søndag 10. mai
Legevakt: 87
Prøvetakingsbil 1og 2: 16
Koronatelefon: Gjennomsnittlig svartid: 02:23. Gjennomsnittlig

Leder Operativ
pandemigruppe

samtaletid: 07:19
Koronamail: 3 mottatt, besvart 3
116117: Gjennomsnittlig svartid: 02:46
Seniortelefon: 8 anrop, 8 besvart
Økt testing har så langt ikke ført til flere positive funn.
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Beslutning: Det legges ut informasjon til innbyggere om at det er økt
kapasitet for testing. Alle som har hatt luftveissymptomer i 2 dager kan
bli testet.
Det planlegges et større informasjonsopplegg når Fornebu er oppe og
står.
Smittesporing.
Til oppfølging: Behov for elektronisk opplæring smittevern til ansatte.
Utkast til opplæringsprogram er sendt til smittevernoverlege for
kvalitetssikring.
Kommuneoverlegene går gjennom og kommer tilbake til det på onsdag.

Lisa Bang

Bjørg Dysthe

DIGIT og Eiendom melder behov for smittevernsrutiner ved utebesøk.
Det er laget en retningslinje fra PLO som gjelder ved alle tjenestesteder
for eksterne.
Beslutning: Team BIOM går gjennom retningslinjene, og formidler disse.
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Åpning av samfunnet.
Til orientering: Aktivitet på sjøen/båttrafikk ble diskutert.
Beredskapsansvarlig har fulgt opp med politiet. Politiet har ikke registrert
økt aktivitet, men vil overvåke dette videre.
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Til oppfølging: Nye nasjonale retningslinjer er gjennomgått – hva vil det
betyr oss og tjenester i Bærum?
Det bør utarbeides noen prinsipper som gjennomgås før anmodning om
gjenåpning sendes kommunedirektøren for avklaring.
Kristin Nilsen tar med problemstillingen til møte i KDG i dag, og kommer
tilbake til Pandemigruppen
Personell.
Til oppfølging: Tidspunkt for bruk av omdisponert personell må avklares,
Kristin Nilsen tar dette inn i
Rapportering på omdisponert personell tas opp på onsdag. Det
presenteres et forslag til ukentlig rapportering.
.
BIOM-team.
Til oppfølging: BIOM team og kommuneoverlege anbefaler åpning av
kantiner på sykehjem, under forutsetning av at retningslinjer for
smittevern følges. Drøftes i linjen og tas opp i pandemigruppen onsdag.
BAUN-team.
Status – kommer tilbake til.

Kristin Nilsen

Kristin Nilsen
Ole Ursin Smith

Morten Svarverud
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Utstyr.
Risikovurdering og status og sentral lagerbeholdning: Grønn
Alle henvendelser angående tilbud på utstyr vurderes av anskaffelse og
leder OPA, og svares ut.
10 Eventuelt.

Anders Kildal

