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Neste møte/sted: 27.05.2020 – 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.
Tema under møtene inkluderer også faglig vurdering av status og nye oppfølgingspunkter.
Referent: Liv Berit Finne
1 Referat fra siste møte.

Ansvarlig/Frist
Godkjent

2

Rapportering av tall:
Smittede:
Nye smittede: 0
Antall smittede: totalt antall er 420
Døde: 0
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: 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:
25
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Testing.
Totalt: 176 onsdag-søndag
Legevakt: 149 onsdag-søndag
Prøvetakingsbil 1 og 2: 27 onsdag-søndag
Teststasjon på Fornebu er klar for å starte opp testing 25. mai, kl.
17.00.
Planlegges for å kunne teste 600 i døgnet og kan raskt økes til 1000
tester ved behov. Tusen takk til de som har jobbet med etablering av
teststasjonen.
Kommuneoverlegen følger med på utviklingen av andre typer tester.
Koronatelefon: Gjennomsnittlig svartid: 00:06. Gjennomsnittlig

Anders Kildal

Anders Kildal

samtaletid: 06:23
Koronamail: 3
116117: Gjennomsnittlig svartid: 04:45
Seniortelefon: 3 anrop, 3 besvart
Til oppfølging: Status på arbeidet i DigIt med system for digital
rekvirering av prøver.
Ole Ursin Smith kommer tilbake med ytterligere detaljer i løpet av
uken og en fremdriftsplan for prosjektet så raskt som mulig.
4

Smittesporing
Smittesporing
Demonstrasjon av løsning for smittesporing ved Tonje Vågerøy og
Ronny Brekke.

Ole Ursin-Smith

Tonje Vågerøy

Systemet skal demonstreres for KS 29. mai. 20 Det er også et nasjonalt
system under utvikling.
Beslutning: Foreløpig bruker Bærum kommune sitt eget system og er i
tett dialog med KS.
Til oppfølging: Folkehelsekontoret kommer tilbake med en
oppsummering/vurdering etter møtet med KS.

Grete Syrdal/Tonje
Vågerøy

Informasjon: Det er utarbeidet et flytskjema for organisering av
arbeidet med smittevernsrådgiving og smitteoppsporing.
Skjemaet viser samarbeid og ansvarsforhold mellom smittesporere på
Folkehelsekontoret og Team BIOM.
Beslutning: Pandemigruppen gir sin tilslutning flytskjema for
organisering av arbeidet med smittevernsrådgiving og
smitteoppsporing. Folkehelsekontoret får i oppdrag å utarbeide en
smittevernplan for barnehage og skole.
Til Oppfølging: Det planlegges for dimensjonering
av smittesporingsteam, som er bemannet 24/7, ved endring av
beredskap fra grønn til gul til rød.
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Åpning av samfunnet
Gjennomgang av tjenester som er besluttet åpnet.
Kommunalsjefer og direktører melder inn ønsker til
kommunedirektørgruppen, det sørges for at relevante parter
involveres før beslutning tas i kommunedirektørgruppen.

Anders Kildal/Grete
Syrdal

Kristin Nilsen
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Personell
Status for arbeid med langsiktig planlegging av ressurser. Gjort et godt
arbeid med HESO og PLO i samarbeid med strategi og utvikling
og operativ pandemigruppe.

Ole Ursin-Smith

Til oppfølging: Kommer tilbake med en beskrivelse
på onsdag Langsiktig plan behandles i pandemigruppen før den
presenteres for kriseledelsen
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BIOM team
Informasjon: BIOM team sørger for beredskap på kveld og helg
Smittesporingsrutiner skal gjøres helt klare for
ansatte. Smittesporingsteam på folkehelse er robust
slik smittesituasjonen er i dag. BIOM team har ikke behov for et stort
fast team, men tilgang på ressurser ved behov.
Teamet er ferdig med gjennomgang av sykehjem sammen med
eiendom og renhold. Det lages en oppfølgingsplan som gjennomgås
med kommunalsjefen før presentasjon i pandemigruppen.

Tom Steen

Til oppfølging: Oppfølgingsplan gjennomgås i pandemigruppen
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BAUN team - inngår i kjerneteamet for smittevernsrådgiving og
smitteoppsporing i folkehelsekontoret.
Beslutning: Utgår som eget team.
Se punkt 4 smittesporing
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Utstyr.
Risikovurdering og status og sentral lagerbeholdning: Grønn. God
logistikk på lageret. Avventer tilbakemelding fra fylkesmannen på
bestilling av utstyr.
Til oppfølging: Behov for treningskit for ansatte – kommer tilbake til
organisering.

Anders Kildal

Anders Kildal

Kvalitet på såpe og desinfeksjon er fulgt opp, all såpe er godkjent og
mild

10 Eventuelt
Stein Erik Skilhagen inviteres til pandemigruppen for å holde samme
innlegg om scenarier som ble holdt for kriseledelsen.

Kristin Nilsen

