Pandemigruppen, referat 26.10.2020
Dato
Sted
Til stede

Ikke til stede
Referent
Neste møte

26.10.2020 kl. 9.00-10.00
Teams-møte
Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Frantz L. Nilsen, Brita Holmen, Morten
Svarverud, Siri Bjørnbakken, Lisa Bang, Ole Ursin-Smith, Tonje Vågårøy,
Anders Kildal, Siri Bjørnbakken, Andre Nordvik
Bjørg Dysthe,
Siri Bjørnbakken
29.10.2020 kl. 9.00-10.00

Saker
1. Referat forrige møte
Godkjenning av referat fra 22. oktober – godkjennes med endringer.
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: 6
Totalt antall smittede: 632
Smittesituasjon i tjenesten:
Antall smittede brukere: 1 beboer på Capralhaugen 2.

Ansvarlig

Kommuneoverlegene

Morten
Svarverud/Heidi
Hesselberg

Antall smittede ansatte:
Det er 1 medarbeider ved Rykkinn distrikt, 1 ved Mariehaven, 2 ved
Solbakken og 1 i Barne- og avlastningsboligene.
Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon
Totalt for Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge:
36

OPA ved Anders
Kildal

3. Testing, telefoni og e-post

OPA ved Anders
Kildal

Testing: god kapasitet, 245 i snitt per dag
Koronatelefon: god kapasitet og svartid.
Korona e-post: fortsatt lav pågang.
116117: ingen endringer.
Elektronisk timebestilling – status:
Ikke noe nytt.
Forslag:
Stenge korona e-post – gjenåpne ved behov, som en nødløsning ved stor
pågang og kapasitetsutfordringer.
1

Beslutning: Pandemigruppen vurderer at det kan være grunnlag for å
stenge e-post, da det er få henvendelser. Avventer mer informasjon fra
Teststasjonen.

Anders Kildal

Behov for avklaring:
Test av støttepersonell til håndballkamp Fornebu – betalingspraksis?
Beslutning: Pandemigruppen beslutter at det ikke skal tas betalt for
testing av det aktuelle støttepersonellet. Dette må vurderes på nytt hvis
det blir flere av denne type henvendelser.

Anders Kildal

Åpningstider i julen – Teststasjon Fornebu
Det er behov for å starte arbeidet med å legge planer for åpningstider i
julen, da samarbeidspartnere og medarbeidere etterlyser dette for å
kunne legge sine planer.
Beslutning: Pandemigruppen støtter at arbeidet med å planlegge for julen
ift åpningstider og beredskap starter. Planene legges frem for
Pandemigruppen for godkjenning.
4. Smittesporing

Anders Kildal

Anders Kildal, Tonje
Vågårøy

Smittesporing – status:
Ingen saker meldt.
5. Fagråd korona
ROS analyse kontroller (utkast vedlagt agenda) og vurdering KA
Beslutning smittevernkontroll:
• Pandemigruppen tilslutter punkt 1 i notatet – en dreining med økt
fokus på smittevernkontroll.
• Kommunikasjonsenheten får i oppdrag å lage en
kommunikasjonsplan knyttet til dette.

Tonje Vågårøy

Tonje Vågårøy
Lisa Bang

Meldeplikt og elektronisk saksbehandlingssystem:
• Pandemigruppen kommer tilbake til innføring av meldeplikt og et
mulig elektronisk saksbehandlingssystem.
Tonje Vågårøy
Fagråd korona lager et beslutningsgrunnlag for eventuelle innføring av
meldeplikt. Fellestjenestene utreder kostnader og ressursinnsats når det
gjelder elektronisk saksbehandlersystem.

Ole Ursin-Smith

6. Personell/fellestjenester
Kostnadsoverslag og innsatsvurdering saksbehandlingssystem tilsyn.
• Se punkt under Fagråd korona.

Ole Ursin-Smith

7. Smittevernutstyr
Til oppfølging:
Det legges frem en status over lagerbeholdning i møte 2. november.

Anders Kildal

8. Kommunikasjon
Ingen saker meldt.

Lisa Bang
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9. Eventuelt
Thon Hotel:
I helgen var det behov for å overføre en person fra Høvik til Thon. Det gikk
fint. Det er behov for å se på kriterier for å benytte Thon Hotel Oslofjord.
Til oppfølging: Brita Holmen og Tonje Vågårøy jobber videre med kriterier
for bruk av Thon Hotel Oslofjord.
Omdisponering av ansatte:
Knyttet til fortsatt omdisponering og forlengelse av engasjementer.
Til oppfølging: behandles i møte 29. Oktober.

Brita Holmen

Morten Svarverud
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