Pandemigruppen, referat 17.09.2020
Dato
Sted
Til stede

Ikke til stede
Referent
Neste møte

17.09.2020 kl. 9.00-10.00
Teams-møte
Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe, Brita Holmen,
Morten Svarverud, Siri Bjørnbakken, Lisa Bang, Ole Ursin-Smith, Tonje
Vågårøy, Anders Kildal
Siri Bjørnbakken
21.09.2020 kl. 9.00-10.00

Saker
1. Referat forrige møte
Godkjenning av referat fra 14. september – godkjent.
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: 5
Totalt antall smittede: 491
Smittesituasjon i tjenesten:
Antall smittede brukere: 0
Antall smittede ansatte: 3, KAD Dønski.

Ansvarlig

Kommuneoverlegene

Morten
Svarverud/Heidi
Hesselberg

Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon
Totalt for Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og
unge: 25

OPA ved Anders Kildal

3. Testing, telefoni og e-post
Testing: hittil denne uken rundt 250 per dag, av disse ca 20 per dag på
testbil.

OPA ved Anders Kildal

Koronatelefon: Callsenterløsning fungerer veldig bra, gj.snitt
svarprosent rundt 75%. Liten økning mandag som vanlig.
Korona e-post: Liten økning mandag som vanlig, ellers jevnt lavt.
116117: Stabilt.
Prøvesvar OUS
Orientering om status: Tilbakemeldingene fra teststasjonen er at disse
prøvesvarene kommer raskt, ofte innen 24 timer. Vi har noe etterslep
på testsvar fra Vestre Viken fra før vi startet med OUS.
Elektronisk timebestilling
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Orientering om status: Har åpnet for elektronisk booking kl 8.30 og
14.30, ca 20 åpne på hvert tidspunkt. Å legge ut timer kun 48 timer
frem i tid bygger godt opp under testkriteriene.
Systemet fungerer bra, utfordring med at enkelte som booker ikke har
journal på legevakten. Dette jobber DigIT med å finne en løsning på og
leverandøren gjør justeringer denne uken. Vi venter med å øke antall
tilgjengelige timer til disse justeringene er på plass.
Beslutning: Elektronisk timebestilling status settes som fast punkt på
agendaen i tiden fremover.
4. Smittesporing
Status ressurser:
• Det jobbes med rekruttering.
• Det er startet et arbeid med å gå i dialog med eksterne aktører
for å ha en beredskap hvis vi må trappe opp. Eks. Røde kors.
Disse vil få en grunnopplæring så de kan stille på kort varsel.
• Har dialogmøte med Fredrikstad, for å utveksle erfaringer
knyttet til større utbrudd.

Anders Kildal, Tonje
Vågårøy
Anders Kildal

Mulighet for innkvartering ved større utbrudd
Vurderinger av behov for innkvartering ved større utbrudd, ref. Bergen
kommune.
Forslag til beredskapsavtale med Thon Hotell Oslofjord er lagt i Teams
under presentasjoner. Det jobbes videre med avklaring rundt økonomi,
klart til mandag. Avtalen legges frem for kriseledelsen.

Brita Holmen
Ole Ursin-Smith

5. Fagråd korona
Plan for høstens influensavaksinering – se vedlegg under presentasjoner
i Teams.

Tonje Vågårøy

Det er bestilt 28 000 vaksiner som i første omgang skal prioriteres til
personer i risikogruppene og helsepersonell. Eventuell vaksinering av
andre vil skje etter at de i risikogruppen er vaksinert.
Til oppfølging: det jobbes videre med plan og omdisponering. Kommer
tilbake til dette mandag.

Grete Syrdal, Tonje
Vågårøy, Anders Kildal

6. Personell/fellestjenester
Kompetansekrav koronatelefon, testing og smittesporing
Beslutning: Pandemigruppen ber om at vi sikrer tilgjengelig
helsepersonell jfr retningslinjene fra Helsedirektoratet og ut over dette
er åpne for å rekruttere personer uten helsefaglig bakgrunn.
Ressurssituasjon smittesporing settes som fast punkt på agendaen
fremover.

Ole Ursin-Smith
Anders Kildal
Ole Ursin-Smith

Orientering rekruttering
Smittesporing: annonse søknadsfrist 14.9
Antall søkere: 96
Antall aktuelle: 47
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Antall ansatt: 10
Fått beskjed fra Folkehelsekontoret om at behov er dekket per nå.
Teststasjon: annonse søknadsfrist 10.9
Antall søkere: 73
Antall aktuelle: 33
Antall ansatt: 5 (+ 7 under avklaring)
Behovet begynner å dekkes opp, men fortsatt noe som vi antar vil
landes neste uke.
Det er i tillegg omdisponert 2 overtallig fra Enslig mindreårige
flyktninger på Koronatelefon.
Legevakten har etterspurt om det finnes aktuelle kandidater til dem. Vi
vil gå gjennom søkerlistene med legevakten neste uke.
Orientering vinterdrift Fornebu teststasjon
• stasjonen er lagt inn som lokasjon på den faste
vinterdriftplanen.
7. Smittevernutstyr
Status lager ved OFT gruppen - utsettes til neste møte.

Anders Kildal

8. Kommunikasjon
Ingen saker

Lisa Bang

9. Eventuelt
Bekkestua skole, orientering:
• Det ble lagt opp til en buss per klasse/kohort, inntil transport er
løst tilbys 9. og 10. trinn digital undervisning.

Frantz L. Nilsen
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