Referat Pandemigruppen 13 august 2020.
Teams-møte 09:00-10:00
Til stede: Grete Syrdal, Anders Kildal, Frantz L. Nilsen, Erik Kjelstadli, Kristin Nilsen,
Brita Holmen, Ole Ursin-Smith, Heidi Hesselberg, Siri Bjørnbakken, Lisa Bang
Referent: Siri Bjørnbakken

Referat fra sist møte. Godkjenning av referat fra 10. august – OK

1.
2.

3.

Rapportering av tall:
Smittede:
Nye smittede: 0
Antall smittede: totalt antall er: 446
Rapportering fra sykehuset opphører inntil en eventuell utvikling i tallene.

Bjørg Dysthe/Frantz
L. Nilsen /Gjertud
Lødøen

Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon.
Totalt Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge: 20

Morten Svarverud /
Heidi Hesselberg

Testing. 10.-12. august
Totalt:
Teststasjon/legevakt: 10/8: 109, 11/8: 150, 12/8: 194
Prøvetakingsbil 1 og 2: 10/8: 9, 11/8: 20, 12/8: 14

OPA ved Anders
Kildal

Koronatelefon:
10.08: anrop 1171, besvart 86, gj.snitt svartid 01.11.42, gj.snitt samtaletid 06.40
11.08: anrop 1723, besvart 73, gj.snitt svartid 01.30.29, gj.snitt samtaletid 07.42
12.08: anrop 1597, besvart 94, gj.snitt svartid 01.15.01, gj.snitt samtaletid 07.20
Korona e-post:
10.8: 219
11.8: 261
12.8: 239
116117:

10.08: besvart 182, gj.snitt svartid 08.18
11.08: besvart 149, gj.snitt svartid 01.36
12.08: besvart 180, gj.snitt svartid 01.58
Til oppfølging:
Kommunikasjonstiltak: Koronatelefonen – nye åpningstider fra mandag, hvilke
opplysninger trenger vi fra deg.
Kontakt og dialog med Oslo kommune om å bistå dem med testing:
• Har vært i dialog med Vestre Aker, tilbød at vi kunne teste inntil 100 tester
per dag i ca to uker. Det viser seg at de selv har kapasitet til å teste de 100
og takket nei.

Grete Syrdal

•
4.

Avventer videre initiativ fra Oslo hvis behov.

Smittesporing
Smittesporing kapasitet, økende press. Behov for økte ressurser - bedre kontinuitet
på turnus med mer, følges opp av OPA.

Anders Kildal

Status: per i dag er det 6 årsverk, dette struktureres til 3 fulltid dagtid, øker med 3 på
kveld. Fra og med tirsdag kveld. De første fire ukene dekkes kveldsvaktene med
ansatte fra Friskliv og mestring, mens vi rekrutterer eksterne.

5.

Åpning av samfunnet
Oppfølgingsak etter møte i kriseledelse: vedr beslutning om bruk av skolelokaler til
fritidsaktiviteter – kontrakter som forplikter leieaktør – avklaring av
oppfølgingsansvar for dette - FOKH?
Beslutning: Folkehelsekontoret kvalitetssikrer innholdet i kontrakter ift smittevern.
Den enkelte skole må ha dialogen med aktører og følge opp leiekontraktene.

Frantz L Nilsen

Brev som går ut til skoler og bhg – bør også deles med private skoler.

6.

Personell/Fellestjenester
Oppfølging fra forrige møte:
Status rekruttering eksternt personell – definere kompetansebehov smittesporing,
telefoni og testing.
Status – til oppfølging: det jobbes med å definere kompetansebehovet, er i dialog
med Anders.

Ole Ursin Smith

Status digital booking: DigIT skal levere fremdriftsplan innen utgangen av uken.

7.

BIOM team
Ikke noen saker.

8.

Utstyr

Oppfølging:
Kommunens ansvar for levering til eksterne.
Brita har sendt forespørsel til Fylkesmannen knyttet til dette og drop-punkt for
smittevernutstyr i Bærum, avventer svar. Når dette foreligger avklare prinsipper om
fakturering/ikke fakturering.

9.

Grete Syrdal /Heidi
Hesselberg

Eventuelt
Ole, ift FOHK og økte ressurser:
• Utstyr til smittesporerne er straks på plass (pulter, stoler og IT-utstyr).
• Jobber med turnusene for FOHK og Koronatelefonen/e-post: snart på plass,
klare til oppstart.
Kommunikasjon:
• Opplegg for skolestart
• Forberede helgen - køer og mye folk på stranden
• Forberede åpningstider Koronatelefonen/e-post
• Forbereder film knyttet til omdisponering
Kristin: henvendelse fra Klassekampen knyttet til smittevernutstyr – Grete følger
opp.

Anders Kildal

