Referat pandemigruppen 27. august 2020.

Ansvarlig

Teams-møte 09:00-10:00
Til stede: Kristin Nilsen, Anders Kildal, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe, Brita Holmen,
Morten Svarverud, Siri Bjørnbakken, Lisa Bang, Ole Ursin-Smith, Tonje Vågårøy,
Kathrine Breistøl (DigIT), Stein Erik Skilhagen (Strat/utv)
Ikke til stede: Grete Syrdal
Referent: Siri Bjørnbakken

Referat fra sist møte. Godkjenning av referat fra 24. august - OK

1.
2.

Rapportering av tall:
Smittede:

Bjørg
Dysthe/Frantz L.
Nilsen /Gjertud
Lødøen

Nye smittede: 1
Antall smittede: totalt antall er: 455

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: 20

3.

Testing. 24.-26. august
Totalt: 645
24.08: teststasjon 206, prøvetakingsbil 1 og 2: 17
25.08: teststasjon 148, prøvetakingsbil 1 og 2: 59 (Berger bo/beh 50 stk)
26.08: teststasjon 197, prøvetakingsbil 1 og 2: 18
Koronatelefon:
24.08: anrop 2066, besvart 149, gj.snitt svartid 01.24.26, gj.snitt samtaletid 08.49
25.08: anrop 1881, besvart 195, gj.snitt svartid 01.03.45, gj.snitt samtaletid 09.16
26.08: anrop 1862, besvart 168, gj.snitt svartid 01.13.23, gj.snitt samtaletid 08.05
Korona e-post:
24.8: 333
25.8: 558

OPA ved Anders
Kildal

26.8: 361
116117:
24.08: besvart 148, gj.snitt svartid 04.11
25.08: besvart 150, gj.snitt svartid 02.31
26.08: besvart 159, gj.snitt svartid 02.25

Elektronisk bookingløsning
•

Beslutningsgrunnlag knyttet til tekster, administrasjon av løsning og
informasjonssikkerhet lagt frem. Legges i Teams med referatet.

Beslutning: Vi jobber for å implementere og innføre foreslått elektronisk
bookingløsning så raskt som mulig.

Ole Ursin-Smith
Anders Kildal

Utvidelse av brakkeriggen på Fornebu.
Behandles i møte 31. August.

Anders Kildal
Anders Kildal

Saker til oppfølging:
•
Grunnlag til kriseledelsen knyttet til effektivisering av e-post, ROS
personvernhensyn må ligge
• Dropin på teststasjonen, ROS-analyseres og vurderes – presenteres i møte.
27. August.
• Callsenter/telefonløsning, effektivisering, ROS-analsye – presenteres i møte
27. august.
Det er gjort en ROS analyse og foreløpig vurdering som presenteres for kriseledelsen

4.

Smittesporing
Nasjonalt smittesporingsteam, hva betyr det for oss?
Behandles i møte 31. August.

5.

Ole Ursin-Smith,
Kathrine Breistøl

Anders Kildal/Tonje
Vågerøy

Åpning av samfunnet

Frantz L Nilsen

Er det tjenester som er besluttet gjenåpnet som pandemigruppen anbefaler at
allikevel ikke åpnes.
OFT etablerer samme struktur som vi hadde tidligere ift å følge opp gjenåpning av
tjenester. Koble på Fagråd korona. Sakene behandles i KDG.

Anders Kildal / Frantz
L. Nilsen

Interne møter og seminarer
6.

Det er utarbeidet føringer for interne møter og seminarer. Det arbeidets med å
konkretisere og videreutvikle disse. Dette behandles i kriseledelsen.
Personell/Fellestjenester

Ole Ursin-Smith
Ole Ursin Smith

Nye scenarier FHI – hva er kommuneoverlegens vurdering av det som ligger ute.
Stein Erik Skilhagen presenterte scenariene. Legges i Teams med referatet. Frantz
Leonard Nilsen kobles på det videre arbeidet og kritiske tjenester diskuteres med
ledergruppe velferd.
Bjørg Dyste og Kristin Nilsen tar ansvar for å følge opp problemstillinger knyttet til
beregninger mot Helsedirektoratet.
7.

Utstyr
Anders Kildal

Skal kommunen dekke munnbind for ansatte som er avhengig av kollektivtransport?
HR ser på dette og kommer tilbake med en anbefaling for hele kommunen.
Behandles i møte 31. August.
Oppfølgingspunkt: Kommunens ansvar for levering til eksterne.
• Ble diskutert med Helsedirektoratet på møte 20. august. HDIR skal diskutere
dette og kommer tilbake med informasjon 27. August.
• Brita har sendt forespørsel til Fylkesmannen knyttet til dette. Tar det inn i
statusrapporten for 24. August.
• Når svar foreligger, avklare prinsipper om fakturering/ikke fakturering
Fylkesmannens svar 26. August:
• Kommunene har ansvar for å forsyne fastleger og offentlige tjenesteytere –
og private aktører som kommunen har avtale med om levering av tjenester
(f.eks. barnevern).
• Utstyr kommunen har fått fra den nasjonale ordningen (gratis) skal fordeles
til fastleger (gratis).
• Utstyr kommunene har kjøpt og betalt for skal fordeles til fastleger mot at
de betaler for utstyret.
• Kommunen har ikke ansvar for å skaffe smittevernutstyr til private aktører.

8.

Eventuelt

