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Møtedato/sted:

26.06.2020 – teams-møte – kl. 09:00 – 10:00

Forfall:
Grete Syrdal
Bjørg Dysthe
Erik Kjeldstadli

Kommunalsjef HESO
Kommuneoverlege
Kommunedirektør

Til stede:
Kristin Nilsen
Anders Kildal
Lisa Bang
Brita Holmen
Ole Ursin-Smith
Frantz L. Nilsen
Morten Svarverud
Tom Steen

Velferdsdirektør
OPA
Kommunikasjonssjef
Beredskap
Fellestjenester
Kommuneoverlege
Kommunalsjef PLO
BIOM team

20/8938

Nestleder

Leder

Neste møte/sted: 29.06.2020 – 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.

Bjørg Dysthe/Frantz
L. Nilsen

Oversikten over brukere og ansatte
fra BIOM sendes kun ved endring av smitte/karantene.
Tom Steen
Smittede:
Nye smittede: 0
Antall smittede: totalt antall er 423
Friskmeldte bekreftet: 381
Døde: 24
Rapportering fra sykehuset opphører inntil en eventuell utvikling i
tallene.
Smittesituasjon:
Antall smittede brukere: 0
Antall friskmeldte brukere: 44

Tom Steen

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

Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon.
Tall per 26. juni
Totalt Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge:
9
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Testing. 23.-26. juni
Totalt: 322
Teststasjon/legevakt: 285
Prøvetakingsbil 1 og 2: 37
Koronatelefon: Gjennomsnittlig svartid: 02:20
Gjennomsnittlig samtaletid: 05:50
Koronamail: ikke mottatt tall
116117: Gjennomsnittlig svartid: 03:09

Anders Kildal

Anders Kildal

Beslutning. Brakke ved Bærum Sykehus
Pandemigruppen beslutter at ny brakkerigg anskaffes, Anders Kildal og
Ole Ursin-Smith jobber videre med det praktiske med. Eiendom og
sykehuset
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Smittesporing
Klargjøring av retningslinjer, ansvar og oppfølging. En enkel rutine
sendes ut , gjennomgås og diskuteres på ukentlige møter med
tjenesteledere/stedfortredere.

Ole Ursin Smith/
Anders Kildal

Anders
Kildal/Morten
Svarverud

Oppfølging videre ut i tjenestene gjøres ved å gjøre en øvelse med
tjenesteledere/stedfortredere i de ulike tjenesteområdene.
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Kommuneoverlegen sender henvendelse til nabokommuner for å få på
plass felles rutiner for smittesporing ved smittede ansatte bosatt i
andre kommuner som arbeider i Bærum kommune.
Åpning av samfunnet
Gjennomgang av tjenester som er besluttet åpnet.
Kommunedirektøren har besluttet å gjenåpne svømmehallene Berger,
Nadderudhallen og Hundsund med de tiltak som er beskrevet. Det bes
om at tilbakeføringen av ansatte skjer i tett samarbeid med
omdisponeringsteamet frem til oppstart i august.

Kristin Nilsen

Kommunedirektøren har besluttet å gjenåpne Emma kafe, Bærum
kommunale dagtilbud, dagaktivitetssentre for hjemmeboende
innbyggere, trygghetsplassene ved Solvik, avdeling Henie Onstad og
Atri-x og Emma Medliv med de smitteverntiltak og begrensninger som
er beskrevet i søknaden.
Kommunedirektøren har besluttet å gjenåpne kunnskapssentret med
de smitteverntiltak og begrensninger som er beskrevet i søknaden.
Kommuneoverlegen understreker at det er viktig at ledere tar et
tydelig og aktivt ansvar for at avstand på en meter opprettholdes, og at
dette er mulig i alle situasjoner og at det iverksettes nødvendige tiltak
(hjemmekontor, fleksibel arbeidstid) hvis dette er vanskelig å oppnå.
Viktig også at ledere stadig påminner om at alle skal være friske og
forlate området ved det minste tegn til luftveisinfeksjon. Skjerpet
hygiene og planer for økt rengjøring av flater som berøres av mange
forutsettes ivaretatt.
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Henvendelse fra styreleder i CAN, må besvares med et smittefaglige
råd. Kommuneoverlegen følger opp. Anbefalinger fra kommunen
følger FHIs reiseråd.

Morten
Svarverud/Frantz L.
Nilsen

Personell
Status: 90 sommervikarer snart på plass, rulles ut på mandag.

Ole Ursin-Smith

Kommuneoverlegen gikk gjennom nye anbefalinger fra FHI angående
svenske arbeidstakere. FHIs anbefalinger skal være praksis i Bærum
kommune.
Kommer tilbake til detaljene ved gjennomføring/testplan.
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BIOM team
Status lederstøtte og bemanningsteam:
Innsatsteamene bemannes 2x20 og 2 team for lederstøtte har
bemanning klar i løpet av neste uke.
De store omsorgsboligene er gått gjennom, viktige forbedringer er
kartlagt.

Frantz L.
Nilsen/Anders Kildal

Tom Steen

Pandemigruppen anbefaler gjennomføring av «asaptiltakene.»
Samlokaliserte boliger gjenstår, fremdriftsplan klar til uken.
Eiendom har gjort en flott jobb!
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Utstyr.
Risikovurdering og status og sentral lagerbeholdning: Grønn
Problemer med lagerkapasitet

Anders Kildal

Til beslutning:
Folkehelsekontoret selger ikke munnbind.
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Eventuelt
Stedlig tilsyn Vallerhjemmet. Det lages en organisering av arbeidet. Et
omfattende arbeid med frist 1. august.
Til oppfølging på mandag: beredskap hvem utløser endret beredskap?

Kristin Nilsen

