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Neste møte/sted:
24. september, kl.11.00 -12.00, Teams/Møterom A217
Referent: Hilde Stranden Lystad
1 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møte 10. september
Ingen kommentarer på innkalling og referat.
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Ansvarlig/Frist

Korte orienteringer
•

Pandemigruppen
Kristin
o 13 nye smittede siden tirsdag, totalt 491 smittede.
o Hovedvekt av smittede i aldersgruppen mellom 20 og 40 år, og ingen
over 70 år er smittet siste mnd. Ingen av disse er å anse som veldig syke.
o

Smittesituasjon skoler:
- Bekkestua barneskole 1 ansatt smittet.
- Bekkestua ungdomsskole 1 elev smittet. Pga utfordringer med
busstransport i kohorter har 9. og 10. trinn inntil videre digital
undervisning.
- Haslum barneskole 1 ansatt smittet.
- Eikeli VGS 2 elever smittet.

o

Smittetilfellene i barnehagene har ikke ført til økt smitte.

o

Pleie og omsorg:
- Rud og Vøyenenga boliger og Sauebakken boliger berørt.
Tester viser at ingen er smittet ved Sauebakken boliger.
- Ett nytt smittetilfelle på KAD, men det er ikke vurdert fare for smitte
til andre pga den smittede har benyttet fullt smittevernutstyr.
- Dønski melder om en smittet ansatt fra annen kommune.

o

Det pågår mye smittesporingsarbeid, flere er rekruttert og det vil lages
en beredskapsliste. Kapasitet rapporteres til hvert møte i
Pandemigruppen.
Testing og koronatelefon melder om god kapasitet. Under 500
telefonhenvendelser pr dag og svarprosent på 75.
Noe økt testing, snitt på 250 pr dag.
Alle som defineres som nærkontakter blir testet.

o
o
o
•

Fellestjenester
o Det er besluttet vinterdrift på teststasjon Fornebu.
o Det utarbeides beredskapsavtale med Thon Hotel Oslofjord.
o Det er inngått avtale om lager for smittevernutstyr ut året.
Det vurderes behov for permanent beredskapslager.
o Influensavaksinering blir en generalprøve for vaksinering for Covid-19.
FOHK har laget en god plan for gjennomføring og administrativ rigg for
håndtering.

Bente

o
o
o
o

Fornebu: fiberkabel ligger fremdeles åpen, en utfordring med
nedgravning og varig kapasitet på mørk fiber.
Callsenter-løsning oppgraderes i forhold til bemanning og teknisk
løsning.
E-booking lanseres gradvis. 20 timer dag og 20 timer kveld tilgjengelig
for registrering.
Spørreundersøkelsen viser ansatte som ønsker økt stillingsprosent.
Dette vil det jobbes videre med.
Lisa

•

Kommunikasjon
o Fokus på Ungdomskommunikasjonsplan, med filmer. Må tenke
langsiktig.
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Innmeldte saker
Ingen.
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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.

5

Eventuelt
Siw orienterte om møte med statsrådene.
• Det testes ut nye typer tester, inkl. en selvtestløsning.
• Kostnader: mange kommuner er opptatt av hvordan kostnadene innen
TISK vil bli dekket fra nasjonalt hold.
• Hovedregelen er at helsesykepleiere ikke skal brukes til TISK-arbeid, men
kun for kortere perioder. Denne situasjonen vil minimum vare frem til
sommeren. Det forventes at kommunene planlegger deretter.
• Man trenger ikke være sykepleier for å utføre oppgaver med
smittesporing og testing.
Kristin orienterte om influensavaksinering:
• Det er bestilt 23 000 + 5000 vaksiner. De nasjonale føringene sier at
helsepersonell og risikogrupper prioriteres.
• Helsesykepleiere ønsker å bidra i forbindelse med vaksinering.
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