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Neste møte/sted: 25.05.2020 – 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.
T
Referent: Liv Berit Finne
1 Referat fra siste møte.
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Rapportering av tall:

Ansvarlig/Frist
Godkjent

Smittede:
Nye smittede: 0
Antall smittede: totalt antall er 420

Bjørg Dysthe

Rapportering fra sykehuset opphører inntil en eventuell utvikling i
tallene.
Smittesituasjon:
Antall smittede brukere: 2
Antall friskmeldte brukere: 41
De smittede fordeler seg slik:
Hjemmebaserte tjenester: 2
Omsorgsboliger for eldre: 0
Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0
Sykehjem: 0 (Vallerhjemmet har 0 smittede brukere)
Boliger Helse og sosial: 0

Tom Steen

Antall smittede ansatte: 10
Antall friskmeldte ansatte: 78 (29 på Vallerhjemmet)
De smittede fordeler seg slik:
Hjemmebaserte tjenester: 1
Omsorgsboliger for eldre: 1
Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0
Sykehjem: 8 (8 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:
28

Anders Kildal

Til oppfølging: Vurdering av situasjonen – etterspørre tall fra FHI, brekt
ned for kommunene. Kommer tilbake til dette når/hvis tallene
foreligger.

Bjørg Dysthe
Kristin Nilsen

Til oppfølging: Stein Erik Skilhagen inviteres til pandemigruppen for å
holde samme innlegg som ble holdt for kriseledelsen.
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Testing.
Totalt 135 fra og med 18. mai til og med 19. mai
Legevakt: 117
Prøvetakingsbil 1 og 2: 18
Koronatelefon: Gjennomsnittlig svartid: 04:28. Gjennomsnittlig
samtaletid: 05:41
Koronamail: mottatt: 4, besvart: 4
116117: Gjennomsnittlig svartid: 03.01

Anders Kildal

Seniortelefon: 3 anrop, 3 besvart.
Til oppfølging: Kommet tilbake med informasjon om arbeidet med
system for digital rekvirering av prøver.

Ole Ursin-Smith

Beslutning. 116-117 reduseres fra 4 til 3 linjer på dagtid i ukedagene.
Koronatelefonen bemannes slik at det er en kapasitet på 400
rekvisisjoner på dagen inntil digital rekvirering av prøver er på plass.
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Smittesporing
Presentasjon av ulike for organisering av arbeidet med smittesporing,
rådgiving og behov for ressurser ble lagt frem.

Anders Kildal

Beslutning: Anders Kildal og Grete Syrdal ser på planleggingen
fremover inkludert en ROS-analyse for ulike beredskapssituasjoner fra
grønn til rød. Det lages et flytskjema for henvendelser, rådgiving og
smittesporing. Det tydeliggjøres “en dør inn” i Folkehelsekontoret for
BIOM og BAUN
Kommer tilbake til dette når forslag er klart.
Demonstrasjon av løsning for smittesporing ved Tonje Vågerøy. Dette
ble utsatt.
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Åpning av samfunnet
Kommunedirektøren har besluttet å gjenåpne:
Svømmehallene og badene for svømmeidretten og stupeidretten fra
1. juni, med de smitteverntiltak som er beskrevet.
Ytterligere gjenåpning av svømmehallene vil bli vurdert på nytt før
sommeren.
Bærum kulturhus fra august/september, gitt at kulturhuset følger de
smitteverntiltak som de har beskrevet. I tillegg må 1-meters regelen
overholdes i samsvar med nasjonale bestemmelser og i
overenstemmelse med kommuneoverlegens pålegg.
Kulturhuset bes komme tilbake innen to uker med et salkart og
vurderinger i samsvar med kommuneoverlegen, samt en oversikt over
hvor mange ressurser de kan stille disponible i perioden fram til 15.
september, og etter denne datoen.
Tjenester under seksjon rus og psykisk helse (herunder Boliger med
stasjonær bemanning, Oppfølgingstjenester psykisk helse og rus,
Rådgivning rus og psykisk helse, Boligbistand, Vestre Hauger bolig og
Øverlandselva bolig, Natthjemmet),
gitt de smitteverntiltak som er beskrevet fra tjenestene, og de
omdisponeringer som er lagt til grunn frem til 15. september.

Tonje Vågårøy

Flyktningkontoret som beskrevet i forespørselen, med de
smitteverntiltak og omdisponeringer som er skissert.
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Personell
Status for arbeid med langsiktig planlegging av ressurser.
Kommer tilbake til dette.

BIOM team
BIOM team sørger for beredskap på kveld og helg. Folkehelsekontorets
smittesporingsteam staffes til å drifte smittesporing på alle områder på
plass? Utsatt til 25.mai

Ole Ursin- Smith

Tom Steen

Se punkt 4. smittesporing
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BAUN team
Se punkt 4. smittesporing
Utkast til prosedyre og kommunikasjonsstrategi når ansatt eller elev i
skolen får påvist Covid 19 behandles.
En revidert versjon med innspill fra kommuneoverlege kommer.
Bjørg og Kristin ser på dette sammen med skole.

Bjørg Dysthe/Kristin
Nilsen

Utstyr.
Utsatt til 25. mai Risikovurdering og status og sentral lagerbeholdning:

Anders Kildal

Utsatt til 25. mai. Kvalitet på såpe og desinfeksjon sjekket?

Anders Kildal

10 Eventuelt

