Referat pandemigruppen 31. august 2020.

Ansvarlig

Teams-møte 09:00-10:00
Til stede: Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Anders Kildal, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe,
Brita Holmen, Morten Svarverud, Siri Bjørnbakken, Lisa Bang, Ole Ursin-Smith, Tonje
Vågårøy,
Ikke til stede:
Referent: Siri Bjørnbakken

Referat fra sist møte. Godkjenning av referat fra 27. august – OK

1.
2.

Rapportering av tall:
Smittede:

Bjørg
Dysthe/Frantz L.
Nilsen /Gjertud
Lødøen

Nye smittede: 2 i løpet av helgen
Antall smittede: totalt antall er: 459

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: 21

3.

Testing. 27.-30. august
Totalt: 733
27.08: teststasjon 237, prøvetakingsbil 1 og 2: 14
28.08: teststasjon 196, prøvetakingsbil 1 og 2: 19
29.08: teststasjon 166, prøvetakingsbil 1 og 2: 7
30.08: teststasjon 85, prøvetakingsbil 1 og 2: 9
Koronatelefon:
27.08: anrop 1190, besvart 227, gj.snitt svartid 52.17, gj.snitt samtaletid 07.55
28.08: anrop 961, besvart 194, gj.snitt svartid 55.19, gj.snitt samtaletid 08.10
29.08: anrop 213, besvart 158, gj.snitt svartid 10.17, gj.snitt samtaletid 06.47
30.08: anrop 303, besvart 231, gj.snitt svartid 09.58, gj.snitt samtaletid 06.14
Korona e-post:

OPA ved Anders
Kildal

27.08: 238
28.08: 190
29.08: 38
30.08: 112
116117:
27.08: besvart 140, gj.snitt svartid 05.38
28.08: besvart 139, gj.snitt svartid 03.16
29.08: besvart 149, gj.snitt svartid 02.06
30.08: besvart 157, gj.snitt svartid 03.58
Oppfølgingspunkter:
• Grunnlag til kriseledelsen knyttet til effektivisering av e-post, ROS
personvernhensyn må ligge ved - presenteres i møte 31. august.
• Dropin på teststasjonen, ROS-analyseres og vurderes – presenteres i møte.
31. August.
• callsenter/telefonløsning, effektivisering, ROS-analyse – presenteres i møte
31. august.
Kriseledelsen er orientert om ROS-analysen, og har tatt den til etterretning.
Beslutning:
• Jobber videre med callsenter/telefonløsning og elektronisk booking
• Jobber videre med utfordringer knyttet til personvern i e-post.
• Drop-in løsning er per nå ikke aktuelt
Oppfølging: Responstid analyse/prøvesvar fra Vestre Viken helseforetak. Det har
vært kapasitetsutfordringer. Undersøke om det er aktuelt med analyser på Oslo
universitetssykehus, inntil Drammen og Bærum har full kapasitet.

Ole Ursin-Smith
Anders Kildal

Bjørg Dysthe

Anders Kildal og Ole
Ursin-Smith

Utvidelse av brakkeriggen på Fornebu.
Oppfølging: Jobber videre med å utrede utvidelse av brakkerigg FBU. Kommer tilbake
med budsjett inkludert oppkobling tele/data, og praktiske konsekvenser. Legges frem
i neste møte 3. sept.
4.

Smittesporing

Anders Kildal/Tonje
Vågerøy

Nasjonalt smittesporingsteam, hva betyr det for oss?
Dette er et smittesporingsteam som først og fremst skal bistå mindre kommuner
med lite ressurser, og evt når en kommune har et større utbrudd de ikke kan
håndtere selv. Får ingen konsekvenser for oss i utgangspunktet.

5.

Åpning av samfunnet
Egne rutiner utarbeidet.

6.

Personell/Fellestjenester

7.

Utstyr
Anbefaling knyttet til munnbind for hele kommunen.
Anbefaling fra HR: Reise til og fra jobb er den ansattes eget ansvar, og arbeidsgiver
kan ikke dekke denne kostnaden. Det innebærer også at den ansatte selv må følge
opp reiseråd fra myndighetene, som blant annet gjelder bruk av munnbind.
Beslutning: Pandemigruppen støtter HR-direktørens vurdering. Reise til og fra jobb er
den ansattes eget ansvar, og arbeidsgiver dekker ikke denne kostnaden.

Ole Ursin-Smith

Kommunens ansvar for å forsyne eksterne med smittevernutstyr:
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.
Beslutning: Dagens praksis opprettholdes.

8.

Eventuelt

