
 

Referat pandemigruppen 20. august 2020. 

Teams-møte 09:00-10:00 

Til stede: Kristin Nilsen, Geir Aga, Grete Syrdal, Anders Kildal, Frantz L. Nilsen, Bjørg 

Dysthe, Brita Holmen, Morten Svarverud, Siri Bjørnbakken, Lisa Bang, Tonje Vågårøy, 

Svein Finnanger, Nina Røer    

Referent: Siri Bjørnbakken  

 

Ansvarlig 

  
1. 
 

Referat fra sist møte. Godkjenning av referat fra 17. august - OK   

2.  
 

Rapportering av tall:  
Smittede:  
Nye smittede: 0  
Antall smittede: totalt antall er: 452     
 
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  
 
 

 
 
Bjørg 
Dysthe/Frantz L. 
Nilsen /Gjertud 
Lødøen 
 
Morten Svarverud / 
Heidi Hesselberg 
 
 

3.  
 

 

Testing. 17.-19. august  
Totalt: 618   
17.08: teststasjon 102, prøvetakingsbil 1 og 2: 53 (av de Berger 47)  
18.08: teststasjon 186, prøvetakingsbil 1 og 2: 18  
19.08: teststasjon 197, prøvetakingsbil 1 og 2: 62 (av de Berger 52)  
 
Koronatelefon:  
17.08: anrop 3102, besvart 151, gj.snitt svartid 01.26.28, gj.snitt samtaletid 07.26  
18.08: anrop 2637, besvart 147, gj.snitt svartid 01.21.54, gj.snitt samtaletid 08.24  
19.08: anrop 1804, besvart 156, gj.snitt svartid 01:16:45, gj.snitt samtaletid 07.53  
 
Korona e-post:  
17.8: 245  
18.8: 216 
19.8: 232   
 
116117:  
17.08: besvart 150, gj.snitt svartid 7.01  
18.08: besvart 170, gj.snitt svartid 3.26  
19.08: besvart 155, gj.snitt svartid 3.43  
 
Oppfølgingspunkt fra kriseledelse: 

• Elektronisk bookingløsning - Kathrine Breistøl orienterer i møte 24. August  

• Bedre utnyttelse e-posthenvendelser   

• Dropin på teststasjon  

• Effektivisering av selve telefonløsningen  
 

 
OPA ved Anders 

Kildal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Status v/Anders Kildal:  

• E-post: det er kommunisert tydelig ut at vi ønsker at innbyggerne sender e-
post. Det er etablert en egen e-post lesesentral med tre personer som er 
lokalisert i rådhuset fra i dag. 

• Vedr. Antall anrop: vi har ikke mulighet til å sortere ut unike anrop, mange 
ringer flere ganger.  

• Callsenter: avhengig av fiber, fiber ble koblet til i går.   
 
Beslutning:  

• Gjennomgang av elektronisk booking settes opp på møte mandag 24. 
August.  

• Effektivisering av e-post - ROS analyse personvern og vurdering – klar til 
torsdag 27. August kl 09 

• Dropin på teststasjonen - ROS-analyseres og vurdering klar til torsdag 27. 
August kl 09. 

• Callsenter/telefonløsning, effektivisering, ROS-analyse og vurdering – klar til 
torsdag 27. august.  

 
Prosedyre for å teste ansatte i bhg/skole, Helsetjenestetelefonen 

Skal den også gjelder private barnehager?  
Beslutning: Pandemigruppen støtter at private barnehager kan benytte samme 
rutine som kommunale for å melde ansatte til testing.  

 

 
 
 
 
 
 
Ole Ursin-Smith  
Anders Kildal  
 
Anders Kildal  
Anders Kildal  

4.  Smittesporing  
 
 

Anders Kildal 

5.  Åpning av samfunnet 
 
Åpning for aktivitet på skolene utenom skoletid - Svein Finnanger deltar.  

• Tonje Vågerøy: det er utarbeidet smittevernavtale som leietakerne må 
signere og forholde seg til.  

• Frantz Leonard Nilsen: anbefaler at vi følger retningslinjene på nasjonalt 
nivå, og holder gymsaler og haller åpne. 

 
Beslutning: Pandemigruppen anbefaler at gymsaler og idrettshaller åpner for 
organisert aktivitet fra mandag 24. August. Beslutning om åpning er tatt av 
kommunedirektør. 
 
Er det tjenester som er besluttet gjenåpnet som pandemigruppen anbefaler at 
allikevel ikke åpnes.  
Beslutning: OPA gjennomgår oversikt over tjenester som er gjenåpnet og tar en 
kvalitetssjekk, med bistand fra kommuneoverlegen.  
 

Frantz L Nilsen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Kildal / Frantz 
L. Nilsen  

6.  Personell/Fellestjenester 
 
Nye scenarier FHI 
Hva er kommuneoverlegens vurdering av det som ligger ute.  
Konklusjon: Saken diskuteres 24. August. Stein Erik Skilhagen presenterer scenariene. 
 

 
Ole Ursin Smith 
 

7.  BIOM team 
Beredskapsøvelse PLO – status /plan for gjennomføring.  
Det er gjennomført en papirøvelse på Vallerhjemmet, hvor det kom frem en del 
spørsmål som tas med i øvelsen. Det er foreløpig ikke satt tidspunkt for 
gjennomføring av øvelse ved de andre sykehjemmene. Øvingsdirektiv og dreiebok er 
utarbeidet.   
 

 
Heidi Hesselberg / 
Morten Svarverud  
 



8.  
 

Utstyr 
 
Nye føringer for munnbind – implikasjon for ansatte?  
Saken tas opp igjen 24.august. 
Beslutning: Det gis ikke refusjon for utlegg til munnbind inntil avgjørelse er tatt.  
 
Kommunens ansvar for levering av utstyr til eksterne.  

Skal diskuteres på møte med helsedirektoratet 20.august. 

Brita Holmen har sendt forespørsel til Fylkesmannen knyttet til dette. 

Når svar foreligger, avklare prinsipper om fakturering/ikke fakturering 

 

 

Anders Kildal 

9.  Eventuelt 
 

Rapportering karantene: 

Det er behov for å gå opp ansvar og rutiner for rapportering av karantenetall på nytt 

nå over sommeren (tilbakemelding fra Arne Harald Foss som samler tallene for PLO, 

HESO og HEKT).  

Til oppfølging: Settes opp møte 24. August.  

 
Avklaring  
Pandemiledelsens tilstedeværelse på rådhuset gitt føringene om 
kontorarbeidsplasser.  
Til oppfølging: til neste møte 24. August.   
 

 
 
 
 

 


