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1 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møte 3. september
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Ingen kommentarer på innkalling og referat.
Korte orienteringer
• Pandemigruppen
o 4 nye smittede, 470 totalt siden mars

Ansvarlig/Frist

Kristin

o

o
o
o

34 studenter i Bergen som er folkeregistrert i Bærum
kommune, står i henhold til FHI på Bergens statistikk og
håndteres der
Teststasjon: tester cirka 200 per dag
Bedre telefonkapasitet. Call senter-løsning tatt i bruk
Utfordring knyttet til ventetid for analysesvar på sykehuset:
Kan ta opptil 5 døgn. Løsning med OUS fra og med i dag skal
forbedre denne situasjonen. Teststasjonen har god
kommunikasjon med OUS.
Bente

•

Fellestjenester
o Digital timebestilling er lansert i begrenset omfang. Det er
behov for ekstra ressurser for å sikre teknologisk løsning og
opplæring
o Rekvisisjonsløsning – overgang til OUS: DPIA må avklares,
fortsatt teknologiske utfordringer
o Økonomi: ligger godt an likviditetsmessig
o Merkostnader på brakkerigg legevakt: 1,5 mill. kr., og er
vesentlig forsinket
o Rekruttering er veldig vanskelig. Det skal være eget møte om
dette til uken for å vurdere om linjen skal organisere eller om
det skal flyttes tilbake til fellestjeneste-riggen
Lisa

•
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Kommunikasjon
o Korrigert budskap skole og barnehage
o Informasjon om influensavaksine
o Samarbeid med Asker om informasjon til minoritetsspråklige

Innmeldte saker
Kommunens policy for influensavaksine sesongen 2020-2021
• Vaksinene kommer til Bærum i uke 41 – 23000 vaksiner
• Utfordring: prioritering av hvem som skal få vaksiner; helsepersonell
og nøkkelpersoner skal prioriteres. Folkehelsekontoret planlegger for
gjennomføring.
• Egen kommunikasjonsplan for vaksineringen
Oppfølgingssaker til senere møter
• Oppdatere og konkretisere retningslinjer for:
o Eksterne og interne møter
o Innbyggerdialog
o Bruk av munnbind til og fra arbeidssted
Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av kommunikasjonssjef,
kommuneoverlege og HR-direktør som jobber med dette. Forslag til
endringer av retningslinjer og konsepter må komme som skriftlige
fremlegg til kommunedirektøren.
Kriseledelsen orienteres om beslutning om gjenåpning av tjenester etter
behandling i KDG.

Frantz/Brita
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Eventuelt
Kommuneoverlegen vil tydeliggjøre retningslinjer for når barn og unge, lærere
og ansatte i barnehager og skoler, kan gå tilbake til barnehage og skole etter
testing.

Frantz

