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Neste møte/sted: 15.06.2020 – 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
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Rapportering av tall:

Ansvarlig/Frist
Godkjent

Smittede:
Nye smittede: 0
Antall smittede: totalt antall er 421
Friskmeldte bekreftet: 381
Døde: 24
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: 3
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: 1

Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon.
Tall per 12. juni
Totalt Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge:
21
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Testing. Tall for 12. juni
Totalt: 116
Teststasjon/legevakt: 101
Prøvetakingsbil 1 og 2: 15
Oppfølging: Teststasjon – mange ønsker å testes, de fleste er ikke i
gruppen for testing. Anbefales å se på tydeliggjøring av kriterier for
testing på nettsidene og veibeskrivelse til teststasjon Fornebu. Følger
utviklingen i forhold til planlagt kapasitet fra mandag 15. juni.
Til avklaring: Kost/nytte i forhold til gjennomføring av planlegging
digital rekvirering av tester og prøvesvar. Det presiseres at det ikke
kun gjelder for corona, men også for annen prøvetaking.

Anders Kildal

Anders Kildal

Erik Kjeldstadli
/Kristin Nilsen

Kristin Nilsen

Til oppfølging: Kommunedirektøren tar kontakt med
kommunedirektøren i Oslo om testkapasitet og samarbeid. E-post er
sendt Oslo fra KD avventer svar.
Det har vært kontakt med mindre nabokommuner om samarbeid om
testing i Bærum. Kommunalsjef for helse og sosial tar dette med inn i
kommunehelsesamarbeidet. Kommunedirektøren tar også en runde
med kommunedirektører i nabokommuner og bydelene i Oslo vest.
Asker kommune er invitert til omvisning på teststasjonen til uken.
Tall fra 12. juni
Koronatelefon: Gjennomsnittlig svartid: 09:07
Gjennomsnittlig samtaletid: 05:00
Koronamail: 2
116117: Gjennomsnittlig svartid: ikke tall
Seniortelefon: 0 anrop, 0 besvart
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Smittesporing
Til oppfølging: Flytskjema for smittesporing blir justert, kommunalsjef
helse og sosial kommer tilbake til det. Det konkretiseres i skjemaet hva
smittesporingsarbeidet innebærer. Kommunaldirektør velferd inviterer
til møte med aktuelle personer.
Åpning av samfunnet
Gjennomgang av tjenester som er besluttet åpnet. Modellen med å
sende søknader til KDG fungerer bra, samme modell kan fungere ved
eventuell nedstenging av tjenester ved et eventuelt nytt utbrudd.
Beslutning: Åpning av Arbeids- aktivitets- og dagtilbud
til utviklingshemmede, ble diskutert. Pandmigruppen anbefaler at
tjenestene som skal åpne beskrives og at søknad sendes KDG til uken.
Viktig å ta med eventuelle konsekvenser for omdisponerte.
Gå ut med informasjon til pårørende om hva som er planlagt åpnet

6

Personell
Oppfølging: OPA og OFT, bedt om å lage en skisse i forhold til
omdisponering av ansatte i bemanning. Presenteres for KDL og KDG til
uken.

Anders Kildal

Kristin Nilsen

Kristin Nilsen

Grete
Syrdal/Morten
Svareverud

Ole Ursin-Smith

Til oppfølging. Stein Erik Skilhagen presenterer bemanningsplanlegging
pandemi, i møtet i pandemigruppen onsdag før presentasjon for
kriseledelsen torsdag.
Under arbeid. Det er startet et rekrutteringsarbeid og en mulig
omdømmekampanje for helsearbeidere og sykepleiere, møte med
medierådgivere mandag.

Tom Steen

Kommer tilbake med en skisse til videre arbeid onsdag. Det lages en
kortsiktig og en langsiktig plan for arbeidet.
Pandemigruppen tar en runde før sommeren på rekruttering av
helsearbeidere og sykepleiere.
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BIOM team
Under arbeid: BIOM team jobber videre sammen med fellestjenester
om et tiltak, sammensetning og rigging av bemanning ved eventuelt
utbrudd.
Det planlegges for to innsatsteam.
• Et bemanningslister med navngitte personer og backup (ca 20)
• Et team for lederstøtte.

Tom Steen/Ole
Ursin- Smith

Det er viktig å sikre nødvendig volum, som stepper inn ved
smitteutbrudd. Lederstøttesteam skal hjelpe leder med gjennomføring
av beredskapsplan ved smitteutbrudd.
Planer for turnus og kriseturnus gås gjennom for å sikre at personell
ikke går på kryss og tvers
Presenteres fredag 19. juni for pandemigruppen.
Informasjon: Gjennomgang av barneboliger og Asklia er gjennomført.
Team BIOM fortsetter med de større omsorgsboligene og andre
voksenboliger sammen med eiendom og renhold.
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Utstyr.
Risikovurdering og status og sentral lagerbeholdning: Grønn.
Planlagt utkjøring gjennom hele sommeren.
Til oppfølging: Pandemigruppen diskuterte tilbudet om testing av
munnbind – det bes om et beslutningsgrunnlag fra Folkehelsekontoret.
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Anders Kildal

Grete Syrdal

Eventuelt
Til Oppfølging: Kort avklaring tilknyttet beslutning fra 28 mai om
corona håndbok.Grete Syrdal og og Tom Steen avklarer. Anne Marie
Flovik er redaktør for «coronaboken». Legges til Folkehelsekontoret.
Til informasjon: KS arrangerte webinar der ulike kommuner utvekslet
erfaringer fra blant annet smitteutbrudd på sykehjem. Det er mange
like læringspunkter fra kommunene.
Fylkesmannen gjennomfører tilsyn på Vallerhjemmet.
Prioriteringsliste for tiltak i oppfølgingen av Vallerhjemmet presenteres
for BIOM neste uke.
Bred arbeidsgruppe jobber med tiltakene, både kortsiktige og
langsiktige grep.

Tom Steen/Grete
Syrdal

Beredskap, det er avklart hvem som rapportere til fylkesmannen
gjennom sommeren.

