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1 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møte 27. august
Møteinnkalling og referat ble godkjent som det foreligger.
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Kort orientering om utvikling i korona-pandemien
Pandemigruppen:
• 0 nye smittede de siste to dagene. Totalt 461 smittede. 32 har testet
positivt siden 3. august. Ukjent smittekilde på 9 av de som har testet
positivt.
Media, j.fr VG og Dagbladet viser til totalt 469 smittede i Bærum. Årsaken
er mest sannsynlig studenter fra Bærum som har testet positivt blant
annet i Bergen. Smittevernoverlegen følger opp dette.
• Lang responstid på svar på testene har vært utfordrende den siste tiden.
Vestre Viken har en kort periode hatt analysemaskin ute av drift, i tillegg
har det vært utfordrende med reagensene. Dette er sannsynligvis en
forbigående utfordring som snarlig vil løse seg.
Bærum ønsker å få utført analysene på Oslo universitetssykehus, og er i
dialog med Helse Sør øst om dette.
• Viktig med rask responstid for å redusere sykefravær. Pr i dag testes ca
200 daglig, og det er kapasitet til å teste opp til 500. Det vil ta to til tre
dager å rigge for å teste 1000 pr dag.
• Kristin Nilsen melder at de 10 største kommunene har de samme
utfordringene:

-

Høyt antall henvendelser på koronatelefonen
Analysekapasitet
Behov for å omdisponere personell
Prioriteringer i tjenestetilbud

Alle kommunene ser behov for å utvide åpningstid på sentral
rådgivningstelefon og få opp en felles løsning for elektronisk timebestilling
til tester.
Operative fellestjenester:
• Callsenter og digitalt bookingsystem forventes å være på plass i løpet av
kort tid. Opplæring av personell har startet, og det er satt på noe ekstra
personell for å få effekt av løsningen.
Det er gjennomsnittlig 2000 anrop på koronatelefonen daglig.
Det forventes at innføring av Call senter og digital booking vil avlaste
koronatelefonen betraktelig og effektivisere bookingen.
• Rutiner for gjenåpning av tjenester gjenopptas og besluttes i
kommunedirektørens ledergruppe.
• Brakkerigg på Bærum sykehus er i rute og følges opp i Pandemigruppen.
• Det jobbes med:
- Arbeidsgiverforhold og retningslinjer for møtevirksomhet. Dette
gjøres i samarbeid med smittevernoverlegen.
- Retningslinjer for svenske helsearbeidere
- Annonse for å rekruttere flere eksterne. De vil få tilbud om
engasjement ut juni 2021. Fortsatt er 95 ansatte omdisponert.
Det er åpnet for å ansatte andre yrkesgrupper enn helsefagarbeidere.
Smittevernoverlegene skal være disponible for smittesporerne for å
sikre det medisinsk faglige.
- Tydeliggjøring av når barn kan gå i barnehage, og når ansatte kan gå
på jobb. Har de god allmentilstand kan de gå i barnehage og på jobb
selv om de fortsatt er noe snufsete. Det er viktig at dette blir
kommunisert.
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Kommunikasjon
• Det vil bli en forsiktig lansering av E-booking systemet fordi
oppstartsfasen vil være sårbar.
• Det er fortsatt stor pågang av mediehenvendelser på bakgrunn
av oppslag i VG og Dagbladet om økt smitte i Bærum.
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Presentasjon av resultater fra spørreundersøkelsen som var en
midtveisevaluering etter Covid-19
En nyttig gjennomgang for å se hva vi kan forbedre. Midtevalueringen er
et godt bidrag til organisasjonsutviklingen.
Områder det må jobbes videre med:
• Involvering
• Informasjon

•
•

Omdisponering av ansatte
Implementering av beredskapsarbeid i organisasjonen

