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Kommuneoverlege
Kommunalsjef PLO

20/8938

Nestleder

Leder

Neste møte/sted: 18.06.2020 – 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: 3
Antall friskmeldte brukere: 44
De smittede fordeler seg slik:
Hjemmebaserte tjenester: 3
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: 1
Sykehjem: 0
Boliger Helse og sosial: 0

Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon.
Tall per 15. juni
Totalt Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge:
24
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Testing. Per 15 juni inkl. helg
Totalt: 198
Teststasjon/legevakt: 176
Prøvetakingsbil 1 og 2: 22

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.
Kommunedirektøren tar også en runde med kommunedirektører i
nabokommuner og bydelene i Oslo vest.

Erik Kjeldstadli
/Kristin Nilsen

Asker kommune er invitert til omvisning på teststasjonen til uken.

Anders Kildal

Tall per 15. juni
Koronatelefon: Gjennomsnittlig svartid: 04:30

Gjennomsnittlig samtaletid: 05:10
Koronamail: 8
116117: Gjennomsnittlig svartid: 02:15
Seniortelefon: 0 anrop, 0 besvart
Til oppfølging: Testkapasitet og kapasitet koronatelefon for
sommeren.
Det er planlagt for redusert kapasitet i juli, alt med utgangspunkt i
pandemiplanen.
Beslutning: å lenge smittesituasjonen er som nå, blir åpningstid på
teststasjon hverdager 9-17, lørdag 10-15 og stengt søndag.
Til oppfølging: Åpningstid på Koronatelefon er nå hverdager: 8-20 og
9-15 lørdag og søndag. OPA kommer tilbake til konsekvenser av endret
åpningstid (ett skift) på hverdager. Kommer tilbake til dette på torsdag.
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Smittesporing
Til oppfølging: Flytskjema for smittesporing blir justert, kommunalsjef
helse og sosial kommer tilbake til det. Det avholdes et møte for å
oppklare med Morten Svarverud, Bjørg Dysthe og Kristin Nilsen.

Grete Syrdal

Åpning av samfunnet
Kristin Nilsen
Gjennomgang av tjenester som er besluttet åpnet.
Til oppfølging: Arbeid, aktivitets og dagtilbud til utviklingshemmede,
diskuteres på torsdag

Grete
Syrdal/Morten
Svareverud

Til Beslutning: Ta med beboere på privat tur/hyttetur – hvordan svare
ut? Kan tillates med god veiledning om smittevern. Morten Svarverud
lager et forslag til en skriftlig rutine, slik at det blir lik praksis.
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Personell
OPA og OFT, bedt om å lage en skisse i forhold til omdisponering av
ansatte i bemanning. Presenteres for KDL og KDG til uken.
Under arbeid. Det er startet et rekrutteringsarbeid og en mulig
omdømmekampanje for helsearbeidere og sykepleiere, møte med
medierådgivere mandag.
Kommer tilbake med en skisse til videre arbeid torsdag.
BIOM team
Under arbeid: BIOM team jobber videre sammen med fellestjenester
om et tiltak, sammensetning og rigging av bemanning ved eventuelt
utbrudd.

Utstyr.
Risikovurdering og status og sentral lagerbeholdning: Grønn.

Ole Ursin-Smith

Tom Steen

Tom Steen/Ole
Ursin- Smith

Anders Kildal

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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Eventuelt
Til oppfølging: På grunn av økt smitte på sykehjem i Oslo, tok
kommuneoverlegen opp behov for rutiner for ansatte som eventuelt
jobber både i Oslo og i Bærum. Det lages tydelige rutiner for testing og
karantene.
Det sjekkes hvor mange ansatte som eventuelt jobber i Oslo.

Grete Syrdal

Bjørg Dysthe

Morten Svarverud

