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Arkivsak:
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20/8938

Leder
Nestleder

Neste møte/sted: 20.05.2020 – 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.
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Rapportering av tall:
Smittede:

Ansvarlig/Frist
Godkjent

Kommuneoverlege

Nye smittede: 0
Antall smittede: totalt antall er 420
Rapportering fra sykehuset opphører inntil en eventuell utvikling i
tallene.
Smittesituasjon:
Antall smittede brukere: 5
Antall friskmeldte brukere: 38
De smittede fordeler seg slik:
Hjemmebaserte tjenester: 2
Omsorgsboliger for eldre: 0
Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1
Sykehjem: 2 (Vallerhjemmet har 0 smittede brukere)
Boliger Helse og sosial: 0

Tom Steen

Antall smittede ansatte: 12
Antall friskmeldte ansatte: 75 (28 på Vallerhjemmet)
De smittede fordeler seg slik:
Hjemmebaserte tjenester: 0
Omsorgsboliger for eldre: 1
Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1
Sykehjem: 10 (9 på Vallerhjemmet)
Boliger Helse og sosial: 0
Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon.
Totalt Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge:
30
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Testing.
Totalt 83 fra og med fredag 15. mai til og med søndag 17. mai
Legevakt: 71
Prøvetakingsbil 1 og 2: 12
Koronatelefon:
Gjennomsnittlig svartid: 00:10. Gjennomsnittlig
samtaletid: 04:11
Koronamail:
8 fra og med fredag 15. mai til og med søndag 17. mai
116117:
Gjennomsnittlig svartid: 00:51
Seniortelefon:
3 anrop, 3 besvart. Tall for 15. mai

Anders Kildal

Anders Kildal
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Smittesporing
Informasjon: Det planlegges for et samlet smittesporingsteam med
turnus fremover. Opplegg for rask opplæring lages.
Oppfølging: Kommer tilbake med overrikt over fremtidige behov for
ressurser til smittesporing og organisering av arbeidet til neste møte
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Anders Kildal

Åpning av samfunnet
Oppfølging: Det gis en oversikt over gjenåpnede tjenester neste møte

Kristin Nilsen

Personell
Til oppfølging: Det arbeides videre med å se på hvor det er behov for
bruk av helsefaglig personale.

Anders Kildal

BIOM team
Til oppfølging: BIOM team sørger for beredskap på kveld og helg.
Folkehelsekontorets smittesporingsteam staffes til å drifte
smittesporing på alle områder

Tom Steen

Til informasjon: Gjennomgang av det bygningsmessige og
renholdsrutiner ved sykehjemmene er nesten ferdig, 3 sykehjem
gjenstår, deretter følger store omsorgsboliger for eldre og deretter de
resterende omsorgsboligene.
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BAUN-team.
Status – kommer tilbake til onsdag 20. mai
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Utstyr.
Risikovurdering og status og sentral lagerbeholdning: Grønn
Til informasjon: Det har vært møte med H.dir om fordelingsnøkkel for
utstyr, 70% til sykehus og 20% til kommunene. Det gjøres ingen
endringer foreløpig. Mange kommuner har skaffet utstyr på egen
hånd. Det nedsettes en liten arbeidsgruppe for å se på
fordelingsnøkkelen.
Digital rekvirering av prøver er under arbeid i DigIT.
Nasjonal løsning for smittesporing med mulighet for kobling til
folkeregister og digital samhandling med FHI innføres innen mai. Asker
er pilotkommune.
Til oppfølging: Løsningen Bærum har tatt i brukt demonstreres i neste
møte i pandemigruppen.
Til oppfølging: Det ble referert til oppslag i pressen om håndvask på
skolene, kvalitet på såpe og papir sjekkes.

Anders Kildal

10 Eventuelt

