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Neste møte/sted: 05.06.2020 – teams-møte – kl. 09:00 -10:00
Hovedansvarsområder for pandemigruppen:
• Testkapasitet
• Smittesporing
• BAUN og BIOM team
• Smittevernutstyr
• Håndtere smitte i døgninstitusjoner
• Håndtere smitte i andre brukerrettede tjenester
• Sikre nok kapasitet i de kritiske Covid-19- tjenestene – intern og ekstern mobilisering
• Opplæring smittevern
• Oppfølging av brukere/pasienter og pårørende med Covid smitte.

Referent: Liv Berit Finne
1 Referat fra siste møte.
Godkjenning av referat

Ansvarlig/Frist
Godkjent
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Rapportering av tall:
Smittede:
Nye smittede :0
Antall smittede: totalt antall er 420
Friskmeldte bekreftet: x
Døde: x
Rapportering fra sykehuset opphører inntil en eventuell utvikling i
tallene.

Bjørg Dysthe

Smittesituasjon:
Antall smittede brukere: 2
Antall friskmeldte brukere: 44
De smittede fordeler seg slik:
Hjemmebaserte tjenester: 2
Omsorgsboliger for eldre: 0
Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0
Sykehjem: 0
Boliger Helse og sosial: 0

Tom Steen

Antall smittede ansatte: 2
Antall friskmeldte ansatte: 86 (37 på Vallerhjemmet)
De smittede fordeler seg slik:
Hjemmebaserte tjenester: 1
Omsorgsboliger for eldre: 1
Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0
Sykehjem :0
Boliger Helse og sosial: 0

Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon.
Totalt Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og
unge: 6
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Testing. Tall per 3. juni
Totalt: 42
Teststasjon/legevakt: 36
Prøvetakingsbil 1 og 2: 6

Anders Kildal

Anders Kildal

Til oppfølging: Kommunedirektøren tar kontakt med
kommunedirektøren i Oslo om testkapasitet og samarbeid. E-post er
sendt Oslo fra KD. Avventer svar.

Erik Kjeldstadli
/Kristin Nilsen

Koronatelefon: Gjennomsnittlig svartid: 03:55
Gjennomsnittlig samtaletid: 05:16
Koronamail: 2
116117: Gjennomsnittlig svartid: 01:27

Anders Kildal

Seniortelefon: 3 anrop, 3 besvart
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Beslutning. Pandemigruppen slutter seg til fremdriftsplanen for system
for digital rekvirering av prøver.
Ole Ursin Smith rapporterer til pandemigruppen på fremdrift.

Ole Ursin-Smith

Smittesporing
Til oppfølging: Dimensjonering av smittesporing og testing.
Hvilken beredskap trengs, hva skal være kapasiteten gjennom
sommeren – til beslutning i pandemigruppen fredag 05.juni

Anders Kildal/Grete
Syrdal

Åpning av samfunnet
Gjennomgang av tjenester som er besluttet åpnet.

Kristin Nilsen

Kommunedirektøren har besluttet at bibliotekene kan åpne opp
tilbudet ytterligere ved at publikum får tilgang til større deler av lokalet
og at antall samtidige besøkende øker. Dette skjer under forutsetning
av at de smitteverntiltak som er beskrevet gjennomføres og at de
omdisponerte ressursene forblir det inntil videre.
Tom Steen
Kommunedirektøren har besluttet at Bakgården kan åpne for
arrangementer gitt at kommuneoverlegens innsigelser etterfølges: P.t.
er grensen på arrangementer 50 personer og det gjelder inn til det
kommer nye bestemmelser fra nasjonale myndigheter. Hvis det
bestemmes at arrangementer kan økes vesentlig har jeg ingen
innvendinger mot å gjenåpne tiltaket med konserter. Det er gjort en
god risikoanalyse og foreslått fornuftige smittebegrensende tiltak.

Til oppfølging: Diskusjon om åpning av dagsentrene med konsekvenser
for seniorsentrene. Gjelder også fotterapeut, frisører på institusjoner
og omsorgsboliger. Intensjonen er å tilrettelegge for åpning, dersom
det kan legges til rette for nødvendige smittevernstiltak. Til beslutning
fredag.
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Personell
Kommer tilbake med en status på rekruttering og bemanning på
fredag.
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Ole Ursin-Smith

BIOM team
Tom Steen

Beslutning: Pandemigruppen bestiller en oppfølging og videreutvikling
av beredskapsplaner på det enkelte tjenestested på bakgrunn av
gjennomgangen som er gjort. Pandemigruppen holdes orientert
underveis.
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Utstyr.
Risikovurdering og status og sentral lagerbeholdning: Grønn
Pandemigruppen diskuterte tilbudet om testing av munnbind – det bes
om et beslutningsgrunnlag fra Folkehelsekontoret.

9

Anders Kildal
Grete Syrdal

Eventuelt
Fra Fylkesmannen: På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet ber
Helsedirektoratet om at Fylkesmennene gir kommunene i oppdrag å
sørge for samordning av planer for lokal koordinering av håndteringen
av covid-19-pandemien.
Behovet for lokale smitteverntiltak kan øke når vi nå letter på de
nasjonale smitteverntiltakene, men i tråd med regjeringens langsiktige
strategi av 7. mai skal vi fremdeles ha en helhetlig tilnærming til
håndteringen av covid-19-pandemien, jf også beredskapsplan for
smitteverntiltak som kan iverksettes ved økt smittespredning under
covid-19-pandemien.
Tilfeller av lokal smitte kan ramme flere kommuner, og det anbefales at
kommunene i bo- og arbeidsregionen samarbeider om
smitteverntiltakene for å sikre at smitteverntiltakene utgjør en samlet
respons, gjerne forankret i helsefellesskapene. Dette innebærer at
kommuner i samme bo- og arbeidsmarkedsregion må samordne
beredskapsplaner for eventuell gjeninnføring av tiltak. Samtidig
forutsettes det at særlig inngripende tiltak koordineres nasjonalt.

Grete Syrdal

Oppfølging: Pandemigruppen anbefaler at det jobbes med dette i de
lokale samarbeidsutvalgene (for Bærums del med Asker kommune og
Bærum sykehus)

Oppfølging Kommunalsjef pleie og omsorg ønsker diskusjon om
opprettelse av et utrykningsteam. Settes opp som sak mandag. BIOM
team jobber videre med saken sammen med fellestjenester.

Tom Steen/Ole
Ursin- Smith

