Referat Pandemigruppen 10. 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, Lisa Bang, Nina Røer/Ole UrsinSmith, Tonje Vågårøy, Merethe Dypfest Holst.
Anders Kildal, Siri Bjørnbakken
Lisa Bang
14. september

Ansvarlig

1.

2.

Referat fra sist møte. Referat fra 7. september er godkjent med følgende
presiseringer: Under sak 2 om innkvartering ved større smitteutbrudd vises det
til føringer i Koronahåndboken. Under sak 3 om etablering av callsenter. Dette
er ett av flere tiltak som øker tilgjengeligheten for innbyggerne og gir bedre
fleksibilitet for tjenesten.

Rapportering av tall:
Smittede:

Bjørg Dysthe/Frantz
L. Nilsen /Gjertud
Lødøen

Nye smittede: 4
Antall smittede: totalt antall er: 470
Morten Svarverud /
Heidi Hesselberg
Antall smittede fra 3. august og frem til i dag: 29, samt 34 smittede i Bergen.
Det skal utarbeides ukestatistikk til rapportering og
kommunikasjonsvirksomheten.
Ole ursin smith
Smittesituasjon:
Antall smittede brukere: 0

Antall smittede ansatte: 1
Rud/Vøyenenga Samlokaliserte boliger utviklingshemmende

Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon.

Totalt Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge: 11

3.

Testing, telefoni og e-post: 7 - 9. September
Totalt:
07.09: teststasjon 173, prøvetakingsbil 1 og 2: 7
08.09: teststasjon 244, prøvetakingsbil 1 og 2: 14
09.09: teststasjon 215, prøvetakingsbil 1 og 2: 22

OPA ved Anders
Kildal

Koronatelefon:
07.09: anrop 1016, besvart 199, gj.snitt svartid 00.49.47, gj.snitt samtaletid
07.54
08.09: anrop 504, besvart 294, gj.snitt svartid 00.15.17, gj.snitt samtaletid
06.12
09.09:406 anrop , 273 besvart , gj.snitt svartid ,11.04 gj.snitt samtaletid
Korona e-post:
07.09: 225
08.09: 81
09.09: 53
116117:
07.09: 224 besvart 181, gj.snitt svartid 02.04
08.09: 232 besvart 170, gj.snitt svartid 01.35
09.09: 189 besvart, 155, gj.snitt svartid 01.35

Analysekapasitet, oppfølging
Kommunens nye avtale med OUS om analyse starter nå, noe som vil gjøre at
svartiden går ned.
Elektronisk timebestilling
Forsiktig opptrapping av antall tilgjengelige timer. Antallet tilgjengelige timer vil
øke i dagene fremover.
TISK - brev fra departementet
Ordfører og varaordfører skal i møte med departementet. Innspill og
kommentarer meldes til Kristin Nilsen.

4.

Smittesporing
Spørsmålet om svenske helsearbeidere, status fra sentrale myndigheter, følges
opp i neste møte.

Anders Kildal/Tonje
Vågårøy

5.

Fagråd korona

Tonje Vågårøy

6.

Personell/Fellestjenester

Ole Ursin-Smith

Status rekruttering:

•
•

Smitteoppsporing: 53 søknader og ni har fått tilbud
Teststasjon: 61 søkere og flere tilbud vil bli gitt.

Oppfølgingspunkt mandag 14/9: Kompetansekrav til stillinger i
koronafunksjonene.

7.

Anders Kildal

Utstyr
Tilstrekkelig med utstyr – situasjonen er grønn.

8.

Kommunikasjon
Ny nasjonal smitteveileder skaper uklarhet – vi må tydeliggjøre budskapet.
Innlegg i Budstikka - følges opp.
Informasjon på flere språk i samarbeid med Asker kommune.

9.

Eventuelt
1.

Orientering: Skjønnsmidler fra fylkesmannen til smittevern
Stortinget vedtok i juni i år å øke kommunenes skjønnsmidler med 400
millioner kroner for å dekke utgifter til smittevern. Rammen for Oslo og
Viken er 162,9 millioner kroner med formål om å dekke utgifter til
smittevern i det kommunale tjenestetilbudet, der midlene skal gå til
kommuner med spesielt store utgifter til smittevern. Det bes derfor om
en tilbakemelding på e-post til oss på deres kostnader knyttet til
smittevern innen 22.09.2020. Vi ber i tillegg kommunene om å legge
ved andre tertialrapport.

2.

Orientering: K10 har sendt et felles innspill til helsedirektoratet
o Nasjonal helsetelefon
o Smittetrykket øker - omdisponering
o Analysekapasitet
o Utvikle nasjonale standarder for it-verktøy

Lisa Bang

