Pandemigruppen – Korona 2020 06.04. kl. 09:00
Leder: Kristin Nilsen
Nestleder: Grete Syrdal
Deltakere, obligatorisk:
Bjørg Dyste/kommuneoverlege, Lisa Bang/kommunikasjon, Morten Svarverud/PLO,
Anders Kildal/OPA, Brita Holmen/beredskap, CIM referent.
-------Møter hver dag kl 09.00 og 15.30 (FREM TIL PÅSKE)

AGENDA OG REFERATMAL PANDEMIGRUPPENS STATUSMØTER:
FOKUSOMRÅDE
DAG TIL DAG RAPPORTERING
OPPFØLGING SYKE OG
SMITTESPORING

Ansvar

Nye smittede siden forrige
rapportering

Bjørg Dysthe
el
stedfortreder

Antall på sykehus

Rapportering

Status / oppfølgingspunkter

Rapporteres
klokken 09

Nye smittede: totalt 25 i helgen
Antall på sykehus: 15
innlagt totalt.
på intensiv: 3 koronadiagnose
Antall friskmeldte: 5 ansatte PLO 1
beboer.

Antall friskmeldte
Antall pasienter til Dønski: 4
Antall utskrivningsklare som er
smittet
Antall brukere smittet
Antall ansatte smittet

Morten
Svarverud og
Grete Syrdal

Antall brukere som er smittet:
PLO: Vallerhjemmet: 6 smittet ,3
mistenkte
Østerås 1-4 mistenkte med
symptomer
Nordraaksvei: 5 med mistanke 2
smittede.
Alle smittede på sykehjem er på
samme avd.
HESO: Vestre Hauger – 3 bekreftet
negative fortsatt 4 mistenkte.
Totalt 9 mistenkte i bolig.
Antall ansatte smittet:
PLO: Vallerhjemmet: 20? (antall
avklares Morten og Bjørg) –
vanskelig med bemanning etter
hvert.
Østerås: 7 nærpersoner/3 smittet
Nordraaksvei: 3.
Ansatte som er smittet jobber på
flere avd.
HESO:

BEMANNING OG DRIFT

Rapporteres
klokken 09

Oversikt over ansatte i
karantene/isolasjon

OPA v Anders
Kildal

Prioriterte bemanningsbehov
helse og omsorg

Morten
Svarverud og
Grete Syrdal

Oversikt over ansatte i
karantene/isolasjon: Totalt: 235 av
disse er 2 på legevakt.
PLO:
Karantene:
Isolasjon:

Problemstillinger drift
HESO:
Karantene:
Isolasjon:

LEGEVAKT

OPA v Anders
Kildal

Rapporteres
klokken 09

KAPASITET TESTING
– legevakt og testbiler
KAPASITET TILGJENGELIGHET
- koronatelefon og Korona mail
KAPASITET ØH
- 116-117 og ordinære
legevakttjenester

Annet fra OPA

Testing: Samlede tall for lørdag,
søndag, mandag
Legevakt:
Morgen: 53
Dag:
Kveld:
Prøvetakingsbil 1 og 2:
Morgen: 9
Konsultasjon legevakt: Ikke mottatt
tall.
Koronatelefon: 64 anrop 50 besvart
(samtalene varer lenger 9-10 min –
flere er engstelige)
Koronamail: 10 motatt-10 besvart
116-117: 190 anrop, 144 besvart
gj.snitt svartid ca 1 min.
Ordinær legevakt:

OPA v Anders
Kildal

Fast punkt

Se på bemanning av de ulike
telefonene – hva er behovet – skal
noe omdisponeres til
«helsetelefonen»? (er ikke
bemannet natt – telefonsvarer).
Avklaring – hva skal BK kjøpe til
hvilken pris – et tak på hva vi kan
betale. Leverandører tester hvor
langt de kan presse prisene opp.
Kan kommunene prøve å regulere
markedet? Spille inn i
kommunehelsesamarbeidet og
løfte inn problemstillingen sentralt.
Har vært diskutert, lokale eller
sentrale innkjøp. Grenser for hva
private leverandører kan ta? Tas
med i rapportering til FYK, Brita

Annet fra Fellestjenester

Fellestjenester
v/Ole

Fast punkt

Kommunikasjon

Lisa Bang

Fast punkt

UTSTYR

OPA v Anders
Kildal

Rapporteres 2x pr uke
Samme dag som
rapportering til
fylkesmannen, oftere ved
behov

SAMARBEID
Bærum sykehus
Asker kommune
Kommunehelsesamarbeid

Grete Syrdal

Rapporteres
klokken 15
Informasjonsutveksling
og kontinuerlig dialog

sender en melding til fylkesmannen
utenom rapporteringen.
Tilsettinger: Ny annonse for
helsearbeidere på fredag, fått 4
søkere i helgen, 1 ansatt allerede.
Jobbes videre med Oslo Met og VID
god kontakt.
Norsk folkehjelp/NAV.
I mål med å ha åpne skoler/barnehager i påsken for de som skal ha
plass. Forbereder for
barnehage/skoleåpning etter
påske, synlige smittevern utenfor
innganger. Erik og Siv innkaller
Nina Røer (renhold), Bjørg og
Bente smittevern til møte i dag.
Hvordan skape trygghet for
ansatte, foreldre og barn.
Ny rigg når barnehageansatte skal
tilbake til barnehager. Planlegges
for ny bemanning i PLO når disse
ressursene går tilbake til
barnehager.
Ansatte som jobber både i Oslo og
BK – er problematisk. Oslo kjører
en hard intern linje når det gjelder
folk som er ansatt flere steder.
Forberede kommunikasjon rundt
nasjonale retn.linjer som kommer.
Forbereder helgedagene, mange
henvendelser. Geir er pressevakt
tirsdag.
En takk fra Morten/Grete i til alle
ansatte. + oppslag i Budstikka fra
KD og Ordf. med takk til alle
ansatte, frivillige etc.
Utstyr:
Smittevern:
Medisinsk:

Informasjon fra kriseledelse

Kristin Nilsen

Rapporteres
Klokken kl 15
man/ons/fre

Informasjon fra Langsiktig
beredskapsplanlegging

Kristin Nilsen

Rapporteres
Klokken kl 15
man/ons/fre

Til oppfølging:

Pandemigruppen – Korona 2020 07.04. kl. 09:00
Leder: Kristin Nilsen
Nestleder: Grete Syrdal
Deltakere, obligatorisk:
Bjørg Dyste/kommuneoverlege, Lisa Bang/kommunikasjon, Morten Svarverud/PLO,
Anders Kildal/OPA, Brita Holmen/beredskap, CIM referent.
-------Møter hver dag kl 09.00 og 15.30 (FREM TIL PÅSKE)

AGENDA OG REFERATMAL PANDEMIGRUPPENS STATUSMØTER:
FOKUSOMRÅDE
DAG TIL DAG RAPPORTERING
OPPFØLGING SYKE OG
SMITTESPORING

Ansvar

Nye smittede siden forrige
rapportering

Bjørg Dysthe
el
stedfortreder

Antall på sykehus

Antall brukere smittet
Antall ansatte smittet

Status / oppfølgingspunkter

Rapporteres
klokken 09

Nye smittede: 5 nye, 327 totalt
Antall døde: 5 med kommunale
tjenester og 2 uten tjenester.
Geir sjekker med Lisa før
kommunen går ut med tallene.
Antall på sykehus: 17 – 15 fra BK
innlagt totalt.
fra BK 15
på intensiv: ikke tall

Antall friskmeldte
Antall utskrivningsklare som er
smittet

Rapportering

Morten
Svarverud og
Grete Syrdal

Antall friskmeldte: Ikke tall
Antall til Dønski: Ikke tall
PLO:
Antall brukere som er smittet: 20 –
13 på sykehjem.
41 mistenkt – 24 er på sykehjem
Sliter med nok folk for Valler,
Østerås, Nordraaksvei og Dønski –
vanskelig å ha rett personell. Ikke
nok personell til mere enn Toppen.
De som rekrutteres fra HR trenger
mye oppdatert kunnskap.
Prosedyrer og opplæring.
Sykepleiere som har meldt seg, kan
brukes i ulik grad. Omdisponere
personale. Sykepleier studenter 3.
år og 1 legestudent 5. år.
HESO: 5 mistenkte – alle på Vestre
Hauger er negative

Samarbeid med Godthåp – kunne
låne noen derfra? Følges opp i dag.
En avtale om å bruke noen plasser
der eller bruke ansatte derfra til
engasjement i kommunen.

BEMANNING OG DRIFT

Rapporteres
klokken 09

Oversikt over ansatte i
karantene/isolasjon

OPA v Anders
Kildal

Oversikt over ansatte i
karantene/isolasjon.

Prioriterte bemanningsbehov
helse og omsorg

Morten
Svarverud og
Grete Syrdal

PLO:
Karantene: 135.
Smittet: 52
Friskmeldte: 7
Isolasjon:

Problemstillinger drift

HESO:
Karantene:
Isolasjon:

LEGEVAKT
KAPASITET TESTING
– legevakt og testbiler
KAPASITET TILGJENGELIGHET
- koronatelefon og Korona mail
KAPASITET ØH
- 116-117 og ordinære
legevakttjenester

OPA v Anders
Kildal

Rapporteres
klokken 09

Kapasitet
Legevakt: Ro i org – klare til å gå
inn i påsken. Burde flere testes –
økt testing i tjenestene – beholder
bemanningen. Er vi for avventende
med testing – tilby testing til flere?
Morten, Bjørg, Frantz diskutere
testing på sykehjemmene
oppfølging. Sjekk om sykehusene
kan prioritere testing analyse fra
PLO. FHI ser på testkriterier denne
uken.
Testing:
Morgen:
Dag: 5
Kveld:1
Testbehovet går ned – ingen
avtalte i dag
Koronatelefon: samtalene opp mot
9 minutter – tok seg bedre tid, nå
ca 7 minutter. I helgen bedre
service til de som ringte inn.
Koronamail:
116-117: OK
Ordinær legevakt:

Annet fra OPA

OPA v Anders
Kildal

Fast punkt

Kontakter Oslo Met. 3.
årsstudenter – som skolen går god
for- kan de ansettes nå.

Annet fra Fellestjenester

Fellestjenester
v/Ole

Fast punkt

Grundigere siling på de som melder
seg nå av helsefag. De som melder
seg er ikke de vi har størst behov
for. Ser på alle muligheter.
Prøver å dekke alle rollene. Sjekk
ergoterapeuter.

Kommunikasjon

Lisa Bang

Fast punkt

UTSTYR

OPA v Anders
Kildal

Rapporteres 2x pr uke

Frivillighetssentralene åpne
gjennom påsken, hjelp til handling,
telefonvenn.
Geir følger opp og sjekker.
Utstyr:
210 masker kom i går – nok utstyr
gjennom påsken. Hva og hvor mye
kan vi handle for? Diskuteres
videre.
KD ønsker oversikt langsiktige
planer og behov.
Hva har vi mangel på?

Samme dag som
rapportering til
fylkesmannen, oftere ved
behov

Smittevern:
Medisinsk:
SAMARBEID

Grete Syrdal

Bærum sykehus
Asker kommune
Kommunehelsesamarbeid

Rapporteres
klokken 15
Informasjonsutveksling
og kontinuerlig dialog

Informasjon fra kriseledelse

Kristin Nilsen

Rapporteres
Klokken kl 15
man/ons/fre

Informasjon fra Langsiktig
beredskapsplanlegging

Kristin Nilsen

Rapporteres
Klokken kl 15
man/ons/fre

Til oppfølging:
Bemanning:
• Kan fysioterapeuter med avtale brukes? Grete sjekker.
• Omdisponering fra Koronatelefonen til PLO i påsken, vurderes
• På sikt- kan de planlegges for omskolering av egne ansatte?
• Omdisponere helsepersonell til sykepleieroppgaver.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behov skal meldes i Altinn- noen må følge det opp.
Skole og barnehage rigges for åpning. Trenger noe helsesykepleie på skolene, men PLO og
legevakt er prioritert i tråd med planverket.
Noe ambulerende helsetjeneste på skolene for de eldste?
Helsestasjoner er bemannet i noen grad
Ta med behov i barnevernet
Morten melder uro fra foreldre på Haug og Gartnerveien, tildeling får mange søknader på økt
BPA etc.
Anders følger opp kontakter fra sin tid i forsvaret på sanitetserfaring.
Påskeberedskap tas onsdag
Kristin får oppdaterte tall gjennom påsken.
Etter påske kan det lages en ukentlig statistikk over antall døde i tjenestene i 2019 og i2020.
Mulig å fordele på aldersgrupper? Morten kontakter tildeling.

Pandemigruppen – Korona 2020 08.04. kl. 09:00
Leder: Kristin Nilsen
Nestleder: Grete Syrdal
Deltakere, obligatorisk:
Bjørg Dyste/kommuneoverlege, Lisa Bang/kommunikasjon, Morten Svarverud/PLO,
Anders Kildal/OPA, Brita Holmen/beredskap, CIM referent.
-------Møter hver dag kl 09.00 og 15.30 (FREM TIL PÅSKE)

AGENDA OG REFERATMAL PANDEMIGRUPPENS STATUSMØTER:
FOKUSOMRÅDE
DAG TIL DAG RAPPORTERING
OPPFØLGING SYKE OG
SMITTESPORING

Ansvar

Nye smittede siden forrige
rapportering

Bjørg Dysthe
el
stedfortreder

Rapportering

Status / oppfølgingspunkter

Rapporteres
klokken 09

Nye smittede:
Antall smittede: 335 totalt

Antall på sykehus

Antall på sykehus: 11 totalt -10 fra
Bærum, alle fra eget bosted
Intensiv: 7
Antall friskmeldte:

Antall friskmeldte

Antall Dønski: 1 ny til Toppen – 1

Antall utskrivningsklare som er
smittet
Antall brukere smittet

Antall brukere som er smittet:
Tall ikke klare.
PLO:

Morten
Svarverud og
Grete Syrdal

HESO:
Antall ansatte smittet
Antall ansatte smittet:
PLO:

BEMANNING OG DRIFT

Rapporteres
klokken 09

Oversikt over ansatte i
karantene/isolasjon

OPA v Anders
Kildal

Prioriterte bemanningsbehov
helse og omsorg

Morten
Svarverud og
Grete Syrdal

Problemstillinger drift

HESO:
Oversikt over ansatte i
karantene/isolasjon.
Totalt: 232 – av disse 1 legevakt
PLO:
Karantene: 190 -– 1 ny friskmeldt
Isolasjon: 47 positive
Ansatte unntatt karantene, mye
må på plass og avklares. Tas opp i
KL.
Morten sørger for et ekstra møte
med HVO og HTV dersom vi
beslutter å benytte ansatte i
karantene inn i arbeid igjen

Fortsatt utfordringer drift ved
Valler, Nordraaksvei, Østerås – ny
avtale Godthåp, 18 rom til
korttidspasienter. Plan oppstart 20.
april. Jobbes med å få personal fra
Godthåp på plass. Klargjøres div.
utstyr – datautstyr etc.
Pasientsystemet på plass så raskt
som mulig, helst innen 15 april –
opplæring 16. og 17 april.
HESO:
Karantene:
Isolasjon:

LEGEVAKT
KAPASITET TESTING
– legevakt og testbiler
KAPASITET TILGJENGELIGHET
- koronatelefon og Korona mail
KAPASITET ØH
- 116-117 og ordinære
legevakttjenester

OPA v Anders
Kildal

Rapporteres
klokken 09

Kapasitet – burde flere vært testet
– har sykehuset kapasitet til
analyse. Vil utføre det de nasjonale
føringene gir. Får ukentlig utdelt
materiale for test fra Helse sørøst.
Kan teste flere fra sykehjem ved
andre indikasjoner på smitte som
økt forvirring
Skal testing økes f. eks på
Vallerhjemmet?
Drammen er positive til å teste
flere. Bjørg kommer med skriftlig
oppdatering av rutinen. Sendes
Morten og Anders for videre
formidling.
Tas opp i KL.
Ansatte unntatt karantene mye må
på plass og avklares Oppfølging
mere om testing utover dagen.
Testing: Ikke mottatt tall
Legevakt:
Morgen:
Dag:
Kveld:
Koronatelefon: 69 anrop – 62
besvart. Gj.snitt svartid: 00:52.
Gj.snitt samtale tid: ca 6 minutter
Koronamail: 4 mottatt, 4 besvart
116-117: 234 anrop, 155 besvart.
Gj.snitt svartid: 01:50
Seniortelefon: 13 anrop, 13 besvart
Psykisk mestringstelefon: 3 anrop,
3 besvart.

Ordinær legevakt: Ikke noe nytt å
melde.
Annet fra OPA

OPA v Anders
Kildal

Fast punkt

Annet fra Fellestjenester

Fellestjenester
v/Ole

Fast punkt

Status:
Mange henvendelse om
reallokering av ansatte. Avventer
tilbakemeld fra KL
/Pandemigruppe.
Aktuelle søkere ansettes med en
gang.
• Signert avtale med VID.
• NAV har personell – ikke
helse.
• Oslo Met - avtale snart på
plass. Norsk folkehjelp –
avtale snart på plass
Påskeberedskap på alle teamene er
OK.
DigIT- beredskap. Beredskapsvakt
hele påsken, andrelinje og vanlig
beredskap, nesten bemanning som
nå. Brukerstøtte avklares. Ansatte i
sikker sone, eventuell nedetid,
pasientvarsling, legevakt og
legevakt systemet.
Tilbakemelding etter møte kl. 11.00
Kontakter Eiendom for eventuelle
brakker etc. Husk plan og
regulering.
Bistand til Siv/Erik koordineres fra
Ole også når det gjelder HR og BHT.
Kontakt med helsetjenester barn
og unge, få en oversikt over hvem
som eventuelt kan frigjøres fra
PLO, når skole og barnehage åpner
igjen.

Kommunikasjon

Lisa Bang

Fast punkt

Jobber med gårsdagens
pressekonferanse. Siste film med
ordfører.
Tydelig budskap på hva som er
åpent i påsken – hva er tilgjengelig
av tjenestetilbud. Kristin skal melde
tilbake til utvalgene. Ulike
telefoner og bemanning.

UTSTYR

OPA v Anders
Kildal

Rapporteres 2x pr uke
Samme dag som
rapportering til
fylkesmannen, oftere ved
behov

Utstyr: leveres ut forbruk til 5
dager til Legevakt, KAD,
hjemmesykepleie og institusjoner
med smitte.
Estimert forbruk – oversikt fra
Anders.
Oversikt over utstyr levert og
kostnad.
Se vedlegg til referat.
Har kommunen ansvar for utstyr til
andre – optikere, fysioterapeuter
etc.? Bedt FYK om å finne en annen
ordning – tilbakemelding i dag.
Tak på – priser. Over 15% av
tidligere pris. avgjøres av
Pandemigruppa – enda høyere
priser, tas til Helse sørøst.
Hva slags lagerbeholdning trenger
kommunen? Det må besluttes Hvor
store summer det kan handles for.
30 nye senger er klare, nye 30
kommer 25. april.
Behov for utstyr ved åpning av
skole/barnehage – melder behov
for desinfeksjon. Trenger en
overordnet diskusjon på synlige
tiltak – må diskuteres – kommer
tilbake til.
Det er lovet klare nasjonale
smittevernregler før oppstart av
barnehage og skole
Prioritering er svært viktig – bruker
smittevernutstyr der det er smitte
eller mistanke om smitte.
Prioritere utfra medisinsk
indikasjon.

Smittevern:
Medisinsk:
SAMARBEID
Bærum sykehus
Asker kommune
Kommunehelsesamarbeid

Grete Syrdal

Rapporteres
klokken 15
Informasjonsutveksling
og kontinuerlig dialog

Informasjon fra kriseledelse

Kristin Nilsen

Rapporteres
Klokken kl 15
man/ons/fre

Informasjon fra Langsiktig
beredskapsplanlegging

Kristin Nilsen

Rapporteres
Klokken kl 15
man/ons/fre

Til oppfølging:
• Omfattende rapportering til fylkesmannen på mandag – Brita ber om at mest mulig er klart –
bla. Skal behov for helsepersonell meldes på samme måte som utstyr. Skal svare utfra
nåsituasjonen.
• Etter påske kan det lages en ukentlig statistikk over antall døde i tjenestene i 2019 og i2020.
Mulig å fordele på aldersgrupper? Morten kontakter tildeling.
• Rutine lages fra tildeling for kontakt med de som eventuelt trenger tjenester ved utskriving
fra sykehus.
• Presiseres at skriftliggjøring av rutiner etc er viktig.

Bemanning:
• Kan fysioterapeuter med avtale brukes? Grete sjekker.
• På sikt- kan de planlegges for omskolering av egne ansatte?
• Omdisponere helsepersonell til sykepleieroppgaver.
• Behov skal meldes i Altinn- noen må følge det opp.
• Åpning av skole og barnehage. Trenger en overordnet diskusjon på synlige tiltak – må
diskuteres – kommer tilbake til.

Pandemigruppen – Korona 2020 11.04. kl. 10:00
Leder: Kristin Nilsen
Nestleder: Grete Syrdal
Deltakere, obligatorisk:
Bjørg Dyste/kommuneoverlege, Lisa Bang/kommunikasjon, Morten Svarverud/PLO,
Anders Kildal/OPA, Brita Holmen/beredskap, CIM referent.
-------Møter hver dag kl 09.00 og 15.30 (FREM TIL PÅSKE)

AGENDA OG REFERATMAL PANDEMIGRUPPENS STATUSMØTER:
FOKUSOMRÅDE
DAG TIL DAG RAPPORTERING
OPPFØLGING SYKE OG
SMITTESPORING

Ansvar

Rapportering

Status / oppfølgingspunkter

Rapporteres
klokken 09

Antall på sykehus

Nye smittede: 5 nye
Antall smittede: 355 totalt
3 nye døde, totalt 11
Antall på sykehus: x totalt -xx fra
Bærum, alle fra eget bosted
Intensiv: 3 fra Bærum på intensiv.
Antall friskmeldte:

Nye smittede siden forrige
rapportering

Bjørg Dysthe
el
stedfortreder

Antall friskmeldte

Antall Dønski: x ny til Toppen x

Antall utskrivningsklare som er
smittet
Antall brukere smittet

Antall brukere som er smittet:
Tall ikke klare.
PLO:

Morten
Svarverud og
Grete Syrdal

HESO:
Antall ansatte smittet
Antall ansatte smittet:
PLO:

BEMANNING OG DRIFT

Rapporteres
klokken 09

Oversikt over ansatte i
karantene/isolasjon

OPA v Anders
Kildal

Prioriterte bemanningsbehov
helse og omsorg

Morten
Svarverud og
Grete Syrdal

Problemstillinger drift

HESO:
Oversikt over ansatte i
karantene/isolasjon.
Morten og Grete melder til Brita,
for rapportering mandag.
Totalt: xxx – av disse x legevakt
PLO:
Karantene: xxx – x ny friskmeldt
Isolasjon: xx positive
Ansatte unntatt karantene
Fortsatt utfordringer drift ved
Valler, Nordraaksvei, Østerås
Er fortsatt kritisk med personell –
særlig Østerås og Valler. Behov for

at ansatte som har vært i
karantene 1 uke, uten symptomer
kan jobbe med smittevernutstyr.
Må informere KL og tillitsvalgte i
forkant. Nasjonale retningslinjer
brukes, flere av de 10 store
kommunene har allerede gjort
dette. Lage klare rutiner,
garderober, pauserom egen
inngang etc.
Jobbes på Vallerhjemmet med ny
oversikt over smittede etc.
Hovedtillitsvalgt fra
sykepleierforbundet jobber på
Østerås i påsken, det meldes om
usikkerhet og bekymring blant
ansatte. Morten vil snakke med
alle ansatte- legger en plan for det.
Trenger noe av
kjernebemanningen inn for å
kunne bruke langvakter.
1 smittet på Solvik-korttid flyttes til
Dønski. Avklares på et senere
møte.
HESO:
Karantene:
Isolasjon:

LEGEVAKT
KAPASITET TESTING
– legevakt og testbiler
KAPASITET TILGJENGELIGHET
- koronatelefon og Korona mail
KAPASITET ØH
- 116-117 og ordinære
legevakttjenester

OPA v Anders
Kildal

Rapporteres
klokken 09

Testing: Lav aktivitet. Testing er
under kontroll. Avventer nye
rutiner for testing.
Skal økt testing flyttes fra
legevakten – Asker tester på
sykehjemmene med sykepleiere
derfra.
Leder av testteam melder
utfordringer med testing av
brukere fra sykehjemmene.
Morten melder behov for en
opplæringsvideo. Ferdig merkede
og navnede testkit – må
kvalitetssikres.
Kjører vanlige tester til over påske.
Kan det etableres en testlokasjon 2
dersom testkapasitet skal økes
betydelig.

Legevakt:
Morgen:
Dag:
Kveld:
Grete sjekker om tall kan
fremskaffes.
Koronatelefon: xx anrop – xx
besvart. Gj.snitt svartid: Gj.snitt
samtale tid: ca minutter
Koronamail: x mottatt, X besvart
116-117: xxx anrop, xxx besvart.
Gj.snitt svartid: xxx
Seniortelefon: xx anrop, xx besvart
Psykisk mestringstelefon: x anrop,
x besvart.
Ordinær legevakt: økt aktivitet som
følge av sykkelulykker etc
Annet fra OPA

OPA v Anders
Kildal

Fast punkt

Annet fra Fellestjenester

Fellestjenester
v/Ole

Fast punkt

Status: DigIT – alle systemer virker.
Følger opp interne allokeringer av
personale.
Har tilgang til brakker, men må
kobles til vann og kloakk.
Sjekker om det finnes portable
vasker f.eks.

Kommunikasjon

Lisa Bang

Fast punkt

UTSTYR

OPA v Anders
Kildal

Rapporteres 2x pr uke

Kapasitet/mulighet for bruk av
smittevernutstyr. Formidle en
balanse og gi kunnskap. Ref tall fra
Morten (48.000 munnbind i døgnet
i HESO og PLO).
Utstyr:
.

Samme dag som
rapportering til
fylkesmannen, oftere ved
behov

Smittevern:
Medisinsk:

SAMARBEID
Bærum sykehus
Asker kommune
Kommunehelsesamarbeid

Grete Syrdal

Rapporteres
klokken 15
Informasjonsutveksling
og kontinuerlig dialog

Informasjon fra kriseledelse

Kristin Nilsen

Rapporteres
Klokken kl 15
man/ons/fre

Informasjon fra Langsiktig
beredskapsplanlegging

Kristin Nilsen

Rapporteres
Klokken kl 15
man/ons/fre

