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Møtedato/sted:  27.05.2020 – teams-møte – kl. 09:00-10:00  

 
 
 
Forfall:  
  

 
Til stede:  
Kristin Nilsen Velferdsdirektør Leder 
Grete Syrdal Kommunalsjef HESO Nestleder 
Bjørg Dyste Kommuneoverlege  
Lisa Bang  Kommunikasjonssjef  
Brita Holmen Beredskap  
Anders Kildal OPA  
Ole Ursin-Smith Fellestjenester  
Tom Steen BIOM team  
Erik Kjeldstadli Kommunedirektør  
Morten Svarverud Kommunalsjef PLO  

 
 
Neste møte/sted: 29.05.2020 – 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 Ansvarlig/Frist 



 

 

1 Referat fra siste møte. 
Godkjenning av referat 
 

 
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. 
Det innføres rutine med dobbelttesting av personer med 
asymptomatiske/usikre symptomer. 
 
Smittesituasjon: 
Antall smittede brukere: 2 
Antall friskmeldte brukere: 44 
 
De smittede fordeler seg slik: 2 
Hjemmebaserte tjenester: 0 
Omsorgsboliger for eldre: 0 
Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0 
Sykehjem: 0 
Boliger Helse og sosial: 0 
 
Antall smittede ansatte: 8 
Antall friskmeldte ansatte: 80 (31 på Vallerhjemmet) 
 
De smittede fordeler seg slik: 
Hjemmebaserte tjenester: 1 
Omsorgsboliger for eldre: 1 
Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0 
Sykehjem: 6 (6 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: 
18 
 
 

 
 
Bjørg Dysthe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tom Steen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Kildal 

3 Testing. Tall fra 25 og 26. mai.  
Totalt: 101 
Teststasjon/legevakt: 79 
Prøvetakingsbil 1 og 2: 22 
 
Vellykket åpning av teststasjonen i går – testkapasiteten er god i 
dagens situasjon – det planlegges for beredskap ved behov for økt 
testing. 
  

 
Anders Kildal 
 
 
 
 
 
 



 

 

Til oppfølging: Kommunedirektøren tar kontakt med 
kommunedirektøren i Oslo om testkapasitet og samarbeid. 
 
Koronatelefon: Gjennomsnittlig svartid: 00:32  
Gjennomsnittlig samtaletid: 05:26 
 Koronamail: 0 
116117: Gjennomsnittlig svartid: x mangler tall 
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 og 
fremdriftsplan for prosjektet i løpet av dagen 27. mai. 
 

Erik Kjeldstadli 
/Kristin Nilsen 
 
 
Anders Kildal 
 
 
 
 
Ole Ursin-Smith 
 
 

4 Smittesporing   
Til Oppfølging: Dimensjonering av teamet som er bemannet 24/7 ved 
endring av beredskap fra grønn til gul til rød. 
Jobbes videre med utgangspunkt i pandemiplanen og tall fra SU,  
prioritering av ressurser og konsekvenser for økonomien. 
Kommer tilbake til og følges opp på et senere tidspunkt. 
 
Til oppfølging: Kommer tilbake til behov for beredskap testkapasitet. 
Presentasjon fra Rita Danese. Hvilken beredskap trengs, hva skal være 
kapasiteten gjennom sommeren – til beslutning i pandemigruppen. 
 
 

 
Anders Kildal/Grete 
Syrdal 
 
 
 
 
 
Anders Kildal 

5 Åpning av samfunnet 
Gjennomgang av tjenester som er besluttet åpnet. 
 
Kommunedirektøren har besluttet å gjenåpne Ungdom og fritid, med 
de alternative aktiviteter og smittvernsrestriksjoner tjenesten har 
beskrevet. Det åpnes også for Sommerklubben på Kalvøya, under 
forutsetning av de tiltak som tjenesten har beskrevet i risikoanalyse og 
nasjonale anbefalinger (FHI: arrangementer, samlinger og 
sommeraktiviteter) og smittevern ivaretas. 
 
Kommunedirektøren har besluttet å gjenåpne hverdagsrehabilitering 
og hukommelsesteam med de restriksjoner og prioriteringer som er 
beskrevet av tjenesten. Kommuneoverlegen presiserer at nasjonale 
anbefalinger er fortsatt tydelige på at personer i risikogruppene skal 
beskyttes særlig og at kontaktreduserende tiltak fortsatt skal ha en 
sentral plass.  Samtidig vurderer kommuneoverlegen det generelle 
smittepresset nå er så lavt at det blir viktig å reetablere viktige 
funksjoner som hverdagsrehabilitering og hukommelsesteam.  Under 
forutsetning av at mulige tiltak som reduserer nærkontakt vurderes og 
implementeres, anbefales gjenåpning av disse aktivitetene. 
 
 

 
Kristin Nilsen 
 



 

 

 
Oppfølging av retningslinjer for besøk på institusjoner.  

Veileder kommer i dag eller i morgen. Institusjonsledere samles i dag 
med Morten Svarverud, Frantz Nilsen og Kristin Nilsen. Det skal lages 
og formidles tydelige retningslinjer for hvordan besøk skal praktiseres.   
 
Til oppfølging: Diskusjon om åpning av dagsentrene med konsekvenser 
for seniorsentrene. Gjelder også fotterapeut, frisører på institusjoner 
og omsorgsboliger. 
 

6 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. Stein Erik Skilhagen presenterte ulike 
scenarier i forhold til langtidsplanlegging bemanning. Det arbeides 
videre med ressursplanlegging sett i forhold til de ulike scenariene.   
 
Til oppfølging: Kommer tilbake med en beskrivelse på tirsdag, 
behandles i pandemigruppen før den presenteres for kriseledelsen. 
Videreføring av arbeidet med langsiktig plan for bemanning bygget på 
ulike scenarier.  
 
 

 
Ole Ursin-Smith 
 

7 BIOM team 
Til oppfølging: Teamet er ferdig med gjennomgang av sykehjem 
sammen med eiendom og renhold. Det lages en oppfølgingsplan som 
gjennomgås med kommunalsjefen før presentasjon i pandemigruppen.  
  
Til oppfølging: Behov for å samle all informasjon om pandemien et 

sted, hvordan skal arbeidet videreføres – hva er behovet. Diskuteres på 

fredag. 

 
Eventuelt høringssvar om bruk av tvang for hjemmeboende uten 
samtykkekapasitet – innspill sendes til Frantz L. Nilsen. 
 

 
Tom Steen 

8 Utstyr. 
Risikovurdering og status og sentral lagerbeholdning: Grønn 
 
Ikke fått noe fra sentralt lager – følges opp 
 

 
Anders Kildal 
 
Anders Kildal 

9 Eventuelt 
Ingen saker 
  

 
 
 

 
 

  
  

 



 

 

 
 


