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Nestleder

Leder

Neste møte/sted: 26.06.2020 – 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:
Rapportering gjennom sommeren sendes til Lisa Bang daglig.

Oversikten over brukere og ansatte
fra BIOM sendes kun ved endring av smitte/karantene.

Bjørg Dysthe/Frantz
L. Nilsen

Tom Steen

Smittede:
Nye smittede: 0
Antall smittede: totalt antall er 422
Friskmeldte bekreftet: 381
Døde: 24
Rapportering fra sykehuset opphører inntil en eventuell utvikling i
tallene.
Tom Steen
Smittesituasjon:
Antall smittede brukere: 0
Antall friskmeldte brukere: 44
De smittede fordeler seg slik:
Hjemmebaserte tjenester: 0
Omsorgsboliger for eldre: 0
Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0
Sykehjem: 0
Boliger Helse og sosial: 0
Antall smittede ansatte: 0
Antall friskmeldte ansatte: 86 (37 på Vallerhjemmet)
De smittede fordeler seg slik:
Hjemmebaserte tjenester: 0
Omsorgsboliger for eldre: 0
Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0
Sykehjem: 0
Boliger Helse og sosial: 0

Anders Kildal

Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon.
Tall per 19. juni
Totalt Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge:
16
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Testing. Tall for 19. juni
Totalt: 53
Teststasjon/legevakt: 45
Prøvetakingsbil 1 og 2: 8
Til oppfølging: Brakke ved Bærum Sykehus
Det bør vurderes hvor lenge vi forventer at brakken ved Bærum
Sykehus skal stå. Om den skal stå en stund bør det vurderes å kjøpe
brakke, da leiekostnad på den som står der nå er høy.

Anders Kildal

Ole Ursin-Smith

Beslutning: Kjørematter kjøpes inn fordi det er rimeligere enn å
fortsette å leie ut året. Det sjekkes mulighet for gjenbruk av mattene.
Tall per 19. juni
Koronatelefon: Gjennomsnittlig svartid: 10:33
Gjennomsnittlig samtaletid: 05:46
Koronamail: 23
116117: Gjennomsnittlig svartid: 01:54
Seniortelefon: 0 anrop, 0 besvart
4

Smittesporing
Til oppfølging: Flytskjema for smittesporing er justert, og tydeliggjort.
Er sendt pandemigruppen for behandling.
Beslutning: Det blir en test/øvelse for å være sikker på at den praktiske
gjennomføringen av flytskjemaet er ok. Brita Holmen
Beredskapsansvarlig planlegger øvelsen i samarbeid med Andres Kildal
OPA, Tonje Vågårøy Folkehelsekontoret, Frantz L. Nilsen
kommuneoverlege og Tom Steen leder BIOM-team. Øvelsen
gjennomføres onsdag 24. juni kl. 08.00-10.00.
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Ole Ursin Smith

Anders Kildal

Grete Syrdal

Brita Holmen

Åpning av samfunnet

Kristin Nilsen

Til oppfølging:
Aktivitets og dagtilbud til utviklingshemmede, jobbes med i løpet av
uken, søknad om gjenåpning på gjenstående tjenester sendes
kommunedirektøren i løpet av dagen.

Grete
Syrdal/Morten
Svareverud

Det lages en oversikt til KL over tjenester som ikke er åpnet ennå.
Åpningsplan for seniorsentrene.
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Personell
Annonse for å rekruttere ferievikarer er publisert.
Det arbeides med kampanje for å rekruttere sykepleiere, viktig at alle
sprer annonsen.

Ole Ursin-Smith

Langsiktig beredskapsplanlegging, det er laget en oversikt over
ansvarlige gjennom sommeren.
Samarbeid med frivillige organisasjoner.
Røde Kors ønsker en bestilling fra kommunen i forhold til områder der
de kan bistå. Det kan gjelde parkeringsvakter på utfartssteder,
ombringing av mat, besøk i institusjonene.
Brita Holmen kontakter Røde Kors og melder om at kommunen ønsker
å bruke folk fra Røde Kors for besøk i institusjonene til høsten. Ole
Ursin- Smith lager en oversikt over behov som sendes Brita Holmen.

Brita Holmen

Ole Ursin-Smith
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BIOM team
Arbeidet med rigging av de to bemanningsteamene og de to
lederteamene fortsetter. Modellen/malen for å bemanne teamene
sendes kommunalsjef BIOM og HESO så snart som mulig.

Tom Steen/Ole
Ursin- Smith

Utstyr.
Risikovurdering og status og sentral lagerbeholdning: Grønn.
Planlagt utkjøring gjennom hele sommeren.

Anders Kildal

Det er en tilfredsstillende lagerbeholdning på utstyr for sommeren.
Anders Kildal lager en tilbakemelding angående innkjøp av
smittevernsutstyr, hva som leveres fra sentralt lager og hva som
eventuelt kjøpes lokalt.
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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. Tettere kontakt med andre kommuner (Oslo/Asker) i
smittesporingsarbeidet.
Beslutning: Tas med som en del av øvelsen onsdag.
Til oppfølging: Møtehyppighet og oppfølging gjennom sommeren. Det
ble foreslått 2 møter per uke. Kommer tilbake til detaljer på mandag.
Beslutning: Møter avholdes mandager og torsdager. (mulig å slå
sammen med møter i Kriseledelsen).
Filmen om nødetatene «Ikke stå i veien» er sett av 115.000!

Bjørg Dysthe/Frantz
L. Nilsen

Kristin Nilsen

