Referat pandemigruppen 3. september 2020
Teams-møte 09:00-10:00

Til stede

Ikke til stede
Referent
Neste møte

Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe, Brita
Holmen, Morten Svarverud, Siri Bjørnbakken, Lisa Bang, Ole UrsinSmith, Tonje Vågårøy, Merethe Dypfest Holst
Anders Kildal
Siri Bjørnbakken
7. september

Ansvarlig
Referat fra sist møte. Godkjenning av referat fra 31. august – Godkjent

1.
2.

Rapportering av tall:
Smittede:

Bjørg Dysthe/Frantz
L. Nilsen /Gjertud
Lødøen

Nye smittede: 0
Antall smittede: totalt antall er: 461

Morten Svarverud /
Heidi Hesselberg

Rapportering fra sykehuset opphører inntil en eventuell utvikling i tallene.

Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon.
Totalt Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge: 19

Smitteutbrudd blant studenter i Bergen
Til oppfølging: OPA diskuterer mulig behov for innkvartering ved større utbrudd, ref.
Bergen kommune.

3.

Testing, telefoni og e-post: 31. August - 2. September
Totalt: 518
31.08: teststasjon 119, prøvetakingsbil 1 og 2: 6
01.09: teststasjon 169, prøvetakingsbil 1 og 2: 18
02.09: teststasjon 195, prøvetakingsbil 1 og 2: 11
Koronatelefon:
31.08: anrop 1640, besvart 116, gj.snitt svartid 01.36.47, gj.snitt samtaletid 08.22
01.09: anrop 2274, besvart 152, gj.snitt svartid 01.24.21, gj.snitt samtaletid 08.08
02.09: anrop 1749, besvart 143, gj.snitt svartid 01.16.38, gj.snitt samtaletid 08.22

OPA ved Anders
Kildal

Korona e-post:
31.08: 306
01.09: 50
02.09: 249
116117:
31.08: besvart 181, gj.snitt svartid 01.49
01.09: besvart 161, gj.snitt svartid 07.16
02.09: besvart 134, gj.snitt svartid 03.11
Analyse av tester på OUS
Orientering:
• Hatt dialog med sykehuset og laboratoriet
• Leveranse på reagens er uforutsigbar for Bærum sykehus. Er løftet
nasjonalt, pågår en del møtevirksomhet for å sikre større og mer stabile
leveranser.
• Vestre Viken har en avtale med Helse Sør-Øst om at vi kan sende tester til
analyser ved Oslo universitetssykehus. Vi har stilt oss positive til dette i en
periode fremover til Vestre Viken har kapasitet igjen.
• Krever teknisk løsning på Fornebu. Det er satt opp dialogmøte med berørte
parter for å få oversikt over hva dette betyr for våre arbeidsprosesser.
Utvidelse av brakkeriggen på Fornebu.
3 brakker oppå eksisterende, tilkjøring, oppkobling strøm/data, leie, bortkjøring:
totalt kr. 209 000
Beslutning: Pandemigruppen anbefaler at det jobbes videre med utvidelse av
brakkeriggen på teststasjonen innenfor de kostnadene som er beskrevet.
Brakkerigg legevakten
Grunnlag legges i Teams.
Saken tas opp i møte 7. september.

Grete Syrdal

Ole Ursin-Smith
Anders Kildal

Ole Ursin-Smith
Anders Kildal

4.

Smittesporing

Anders Kildal/Tonje
Vågårøy

5.

Fagråd korona

Tonje Vågårøy

Planlegging av høstens influensavaksinering, orientering:
• Vaksinen leveres tentativt uke 41.
• Kan ikke gjennomføre vaksinasjon på Folkehelsekontoret som vanlig, men
ser på løsning med popup-vaksinering flere steder i kommunen.
• Er i dialog med Natur og idrett ift lån av haller og DigIT ift lån av datautstyr.
Planlegger digitalt møte med alle fastleger
• Innspill: Kan Røde kors bistå?
Svenske helsearbeidere:
Pandemigruppen drøfter testing av svenske helsearbeidere og beslutter at vi løfter
spørsmålet om hvorvidt vi ikke kan godkjenner tester som er gjennomført i Sverige
inntil 48 timer etter gjennomføring, samt at vi retester de innen 48 timer etter at de
ankommer Norge. Spørsmålet adresseres i møte med HDIR senere i dag.

6.

Personell/Fellestjenester
Lengde på engasjementer

Ole Ursin-Smith

Alle svi har ansatt på engasjement ble i vår engasjert til 30.9.2020 eller 31.12.2020. I
dag er alle engasjement gyldig til 31.12.2020.
Pandemien og dens utvikling er mer langvarig enn fryktet, og det er behov for å
tenke mer langsiktig, av flere årsaker:
• det er vanskelig å rekruttere til testing, smittesporing og telefon/mail uten
at vi kan være tydelige på lengde av engasjementet
• personellet på engasjement er avhengig av forutsigbarhet
• personellet på engasjement er svært ettertraktet i Viken og omkrets
• ledere bruker i dag mye tid på å berolige personell med at de har jobb en
god periode fremover
• vi har mistet de første på engasjement til andre
• vi mister flere potensielle kandidater i rekrutteringsprosessen
Beslutning: Pandemigruppen oppfordrer til videreføring av engasjementer til
20.06.2021.
Omdisponering i andre store kommunene
Orientering fra Kristin Nilsen.

7.

Utstyr

Anders Kildal

Ingen saker meldt.

8.

Kommunikasjon

Lisa Bang

Når elektronisk booking er på plass, legges det informasjon på nettsidene.

9.

Eventuelt
Bærum kommune har ikke kjøpt munnbind fra Vollvik sitt firma.

Grete Syrdal

