Pandemigruppen – Korona 2020 27.04. 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 friskmeldte
Antall utskrivningsklare som er
smittet
Antall brukere smittet
Antall ansatte smittet

Morten
Svarverud og
Grete Syrdal

Rapportering

Status / oppfølgingspunkter

Rapporteres
klokken 09

Nye smittede: 0 nye
Antall smittede: totalt 406
Antall på sykehus: 7 fra Bærum.
Intensiv: 4 - 2 covid
Antall friskmeldte: X
Døde: x i går. Totalt: 23?
Antall brukere som er smittet:
PLO: smittede pasienter: 22
Pasienter i karantene uten
symptomer: x
Pasienter i isolasjon mistanke om
smitte med symptomer: xx
Friske: x
Sykehjem:
Vallerhjemmet brukere: 9 smittet
2 friskmeldte. Av de 23 brukere på
Valler, er 9 positive 14 negative. 4
brukere er retestet – negative, ny
retest viste at 3 da var positive.
Vanskelig å ta gode tester – gir lang
isolasjonstid.
Møte med Vallerhjemmet om
dette i dag.
Situasjonen på Valler er i bedring
etter grepene som er tatt. God
dialog med alle pårørende – bedre
dialog med ansatte. Godt
samarbeid med legen. Får bistand
med det praktiske av avd.leder.

Tilstanden til de smittede i
sykehjem følges opp i tett dialog
sykehjemslege og Bærum sykehus.

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

Pasienter i isolasjon smittede: x
Pasienter i karantene uten
symptomer: x
Pasienter i isolasjon mistanke om
smitte med symptomer: x
Friske: x
Antall ansatte smittet: 38
PLO: x i isolasjon totalt.
Friske. x
HESO:
Oversikt over ansatte i
karantene/isolasjon.
Totalt: PLO, HESO og HEKT:140
Av disse legevakt: 0

Problemstillinger drift
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:
Øker litt på testing – samlede tall
for fredag, lørdag og søndag.
Legevakt:
Morgen: 71
Dag:
Kveld:
Prøvetakingsbil 1og 2:
Morgen: 21
Konsultasjoner legevakt – samlede
tall for fredag, lørdag og søndag.:
316
Koronatelefon: 53 anrop – 51
besvart. Gj.snitt svartid: 01:09,
Gj.snitt samtaletid: 05:50
Koronamail Samlede tall for fredag,
lørdag og søndag: mottatt 5
besvart 5
116-117: 177 anrop, 138 besvart.
Gj.snitt svartid: 01:41
Seniortelefon: 14 anrop,14 besvart
Rask psykisk helsetelefon: 3 anrop,
3 besvart .
Ordinær legevakt: Ikke noe nytt å
melde.

Annet fra OPA

OPA v Anders
Kildal

Fast punkt

Teststasjon Skui. Godt møte med
eiendom på fredag, sett på alle
mulige lokasjoner.
Kapasitet testing legevakten opp til
200.
Avventer tilbakemelding fra
nasjonalt nivå, på antall tester.
I Bærum 600 tester gjennomføres
ved behov, å gjennomføre 400
tester er uproblematisk.
KN hadde møte på fredag med
lokalmiljøet – de ønsker ikke
teststasjonen. Bekymret for trafikk
og bruk av idrettsanlegg.
Fornebu- bruk av Koksaområdet.
Selvåg eier området, mulig å inngå
leieavtale.
Et bra alternativ– AK kan gå videre
og sjekke ut Fornebu-alternativet,
se på trafikksituasjonen. Vei og
trafikk må se på dette.
Kan bli noe dyrere enn Skui, men et
bedre alternativ på sikt om det skal
stå over noe tid.
Er brannstasjontomta ved
Griniveien vurdert? AK sjekker med
eiendom

Annet fra Fellestjenester

Fellestjenester
v/Ole

Fast punkt

Kommunikasjon

Lisa Bang

Fast punkt

Bruk av personale i HEKT, tas med
kriseledelsen.
Onsdag begynner eventuelt en prat
med ansattgrupper som muligens
kan inngå i turnus ved ny
teststasjon.
Jobbet bra med rekruttering –
oppdatering sendere i dag.
Noen nye sykepleiere er ansatt.
Jobber med rekruttering av
personale til barnehagene.
Anna Krefting skole, eiendom går
befaring på skolen, ekstra antibac
satt ut, jobbes med å få leid inn
vasker etc. Status kommer i løpet
av dagen.
Vanntanker står ute, kan ta tid å få
på plass en varig løsning. Kan bli en
sak i pressen.
Ordfører filmes på gårdsbesøk,

UTSTYR

OPA v Anders
Kildal

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

Anna Krefting skole følges opp,
Oppdatere hjemmesiden.
Utstyr:
Ikke noe nytt, kontroll på
legevaktens behov, 5 uker frem i
tid, må vurdere hvor stort lager
kommunen skal ha.
Ukentlig forbruk av frakker ca
7000. Trenger ytterligere
leveranser.
Behovet rapportert på torsdag blir
ikke leverte, ny rapporteringsdag til
FYK er tirsdag.
Storbynettverket – uro for lager for
utstyr. Skal kommunene skaffe
utstyr selv.
Et felles fremstøt gjennom
kommunehelsesamarbeidet. Gjort
fremstøt sammen med andre
kommuner, planlegges et felles
brev.
Økt priser på utstyr. Krevende, får
ikke hele bestillinger, usikkerhet
rundt leveranser, ikke
tilfredsstillende.
Nasjonale myndigheter kan de
regulere pris?
Oppsummeres til kriseldelsens
møte i morgen.
Munnbind: Bjørg orienterte om
forskningsprosjekt rundt bruk av
munnbind. BK ønsker å være med.
BK har munnbind til å delta i
forskningsprosjektet. Må
informeres godt til politikere og KL.
Bjørg sjekker hvem som skal være
med.
Smittevern:
Medisinsk:

SAMARBEID

Grete Syrdal

Bærum sykehus
Asker kommune
Kommunehelsesamarbeid

Informasjon fra kriseledelse

Rapporteres
klokken 15
Informasjonsutveksling
og kontinuerlig dialog

Kristin Nilsen

Rapporteres

Klokken kl 15
man/ons/fre
Informasjon fra Langsiktig
beredskapsplanlegging

Kristin Nilsen

Rapporteres
Klokken kl 15
man/ons/fre

Pandemigruppen – Korona 2020 28.04. 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: 3 nye
Antall smittede: totalt 409
Antall på sykehus: 7 fra Bærum.
Intensiv: 4- 1 covid
Antall friskmeldte: 1
Døde: x i går. Totalt: xx

Antall på sykehus
Antall friskmeldte
Antall utskrivningsklare som er
smittet
Antall brukere smittet

Antall brukere som er smittet:
PLO: smittede pasienter: 24
Pasienter i karantene uten
symptomer: 2
Pasienter i isolasjon mistanke om
smitte med symptomer: 39
Friske: 8
Sykehjem:
Pasienter i isolasjon smittede: 18
Pasienter i karantene uten
symptomer: 0
Pasienter i isolasjon mistanke om
smitte med symptomer: 23
Friske: 0
Antall ansatte smittet: 37
PLO: 50 i isolasjon totalt.
Friske. 35

Morten
Svarverud og
Grete Syrdal

Antall ansatte smittet

BEMANNING OG DRIFT

Rapporteres
klokken 09

Oversikt over ansatte i
karantene/isolasjon

OPA v Anders
Kildal

Oversikt over ansatte i
karantene/isolasjon.
Totalt: PLO, HESO og HEKT:115
Av disse legevakt: 1

Prioriterte bemanningsbehov
helse og omsorg

Morten
Svarverud og
Grete Syrdal

På Vallerhjemmet har 14 pasienter
ikke påvist smitte, 9 påvist smitte.
1 skrevet ut på lørdag. Møte

Problemstillinger drift

kommuneoverlege, leder
Vallerhjemmet, sykehjemslege og
Morten S om videre tiltak.
Ingen nye positive på
Vallehjemmet siste uke. To
tidligere smittet er friske nå.
Økt testing ble diskutert. Ta med
innspill fra Erik K ang. testing etc.
Mange hensyn å ta, følger opp
pasienter og pårørende.
Mye fokus på Vallerhjemmet,
Intern gjennomgang, samler
dokumentasjon. En tidslinje
hendelser og beslutningspunkter.
Morten, Frantz, Bjørg Bente, Tove
med de som var ledere i perioden,
Kristin N ser på sitt område. Kristin
N kaller inn til møte onsdag.

LEGEVAKT

OPA v Anders
Kildal

Rapporteres
klokken 09

OPA v Anders
Kildal

Fast punkt

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

Annet fra OPA

Testing: litt økning i testing.
Legevakt:
Morgen: 50
Dag:
Kveld:
Prøvetakingsbil 1og 2:
Morgen: 10
Konsultasjoner legevakt – ikke
mottatt tall
Koronatelefon: 106 anrop – 81
besvart. Gj.snitt svartid: 04:47,
Gj.snitt samtaletid :06:20
Jobber med ny struktur.
Koronamail: mottatt 9 besvart 9
116117: 194 anrop, 143 besvart.
Gj.snitt svartid: 02:03
Seniortelefon:11 anrop, 11 besvart
Ordinær legevakt: Ikke noe nytt å
melde.
Teststasjon.
H.dir melder at kommunene må
forberede testkapasitet på ca 5%
av befolkningen i utgangen av mai.
AK har sett på flere mulige
lokasjoner for teststasjoner – se
vedlegg.
Kristin N har et kort møte med
Skui, orientere om status og videre
utredning av alternativer.
Bemanning er stadig en utfordring
uansett alternativ.

FBU- Koksa, mulig å teste opp til
800 per dag. Klart 1.juni, kan bli til
november.
AK får fullmakt til å rigge FBU.
Involver nærmiljøet, trafikken er en
utfordring, kontakt med
næringslivet. Risikovurdering
gjennomføres.
Legevakten kan øke kapasitet til
200-250 per dag
AK avklarer FBU, kan bygges opp
på 2 uker. Eiendom jobber med
saken.
KL involveres i prioritering av
sykepleiere tilbake til HEKT– noe
kan tilbakeføres ikke alt.
Oversikt til KL på omdisponerte.

Annet fra Fellestjenester

Fellestjenester
v/Ole

Fast punkt

Kommunikasjon

Lisa Bang

Fast punkt

Flere tjenester åpner for normal
drift og tar omdisponert personale
tilbake, dette har konsekvenser.
Tjenesteledere må ta det med
kommunalsjef/direktør, som igjen
må løfte problemstillingen til
kriseledelse/kommunedirektør for
avgjørelse.
Tema i KLD 6. mai.
Kristin N sender ut en bestilling til
kommunalsjefer for å få en oversikt
over hvor og hvem det gjelder.
Lengde på omdisponering av
personale? Behov for
forutsigbarhet og felles
retningslinjer.
Hva omdisponeres man til? Må
formidle nytten av omdisponering.
MS følger opp de som er
omdisponert til PLO, kommer
oversikt over oppgaver/behov i
dag.
Diskuteres i velferdsteamet.
Må tenke langsiktig.
Fellestjenester ansetter folk på
midlertidig kontakt ut året.
Vallerhjemmet.
Intern kommunikasjonsplan ang
videre krisesituasjon. Erik K/Lisa
sender ut budskap i dag.

UTSTYR

SAMARBEID

OPA v Anders
Kildal

Grete Syrdal

Bærum sykehus
Asker kommune
Kommunehelsesamarbeid

Rapporteres 2x pr uke

Utstyr:

Samme dag som
rapportering til
fylkesmannen, oftere ved
behov

Smittevern:

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

Medisinsk:

Pandemigruppen – Korona 2020 29.04. 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

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: 2
Antall smittede: totalt 411
Mangler tall
Antall på sykehus: x fra Bærum.
Intensiv: x- x covid
Antall friskmeldte: x
Døde: x i går. Totalt: xx

Antall på sykehus
Antall friskmeldte
Antall utskrivningsklare som er
smittet
Antall brukere smittet

Antall brukere som er smittet:
PLO: smittede pasienter: x
Pasienter i karantene uten
symptomer: x
Pasienter i isolasjon mistanke om
smitte med symptomer: x
Friske: x
Sykehjem:
Pasienter i isolasjon smittede: x
Pasienter i karantene uten
symptomer: x
Pasienter i isolasjon mistanke om
smitte med symptomer: x
Friske: x
Antall ansatte smittet: x
PLO: x i isolasjon totalt.
Friske. x

Morten
Svarverud og
Grete Syrdal

Antall ansatte smittet

BEMANNING OG DRIFT

Rapporteres
klokken 09

Oversikt over ansatte i
karantene/isolasjon

OPA v Anders
Kildal

Oversikt over ansatte i
karantene/isolasjon.
Totalt: PLO, HESO og HEKT:105
Av disse legevakt: 1

Prioriterte bemanningsbehov
helse og omsorg

Morten
Svarverud og
Grete Syrdal

Smittesporingsarbeidet –
intensiveres. Blommenholmelever
holdes hjemme i dag. Smittet

Problemstillinger drift

ansatt Vallerhjemmet er
nærkontakt med lærer.
Hvordan kunne spore smitte, går
folk med symptomer på jobb, må
være tett på.
Bruk av fullt smittevernutstyr hos
ansatte på Vallehjemmet inntil
videre. En skriftlig fremstilling fra
Morten S og Frantz for beslutning
om videre bruk av
smittevernutstyr.
Vallerhjemmet, isolering ble
drøftet - kan ikke isolere over for
lang tid der det ikke er mistanke
om smitte.
De fleste pasienter er i stor grad
isolert på rom –jobber med å få
pasienter fordelt rundt på bygget i
mindre grupper. Evalueres av
sykehjemslege og leder – god plan
og kontroll nå, lages oversikter helt
ned på pasientnivå.
Team BIOM – skal primært jobbe
mot Vallerhjemmet – ressurser er
på plass i dag. Tom Steen møter i
pandemigruppa i morgen. Viktig
med tett dialog Tom, Morten og GS
ved eventuell smitte i HESO.
Blommenholm.
Et av de vanlige
smittesporingsteamene sendes til
Blommenholm for å drive
smittesporing. På skole er det føre
var modus, skolen holdes stengt
selv om det ennå ikke påvist
smitte. Det skal testes raskt.
Det igangsettes ekstraordinære
tiltak i forhold til nasjonale
anbefalinger på Blommenholm
skole.
Grete S følger opp at to team er
klare i dag som følger opp
Blommenholm skole og
Vallerhjemmet.
Tom S inviteres inn i
pandemigruppa morgen.

LEGEVAKT

OPA v Anders
Kildal

Rapporteres
klokken 09

OPA v Anders
Kildal

Fast punkt

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

Annet fra OPA

Testing:
Legevakt:
Morgen: 35
Dag:
Kveld:
Prøvetakingsbil 1og 2:
Morgen: 10
Konsultasjoner legevakt – 77
Koronatelefon: 112 anrop – 83
besvart. Gj.snitt svartid: 02:18,
Gj.snitt samtaletid :06:43
Koronamail: mottatt 9 besvart 9
116117: 150 anrop, 148 besvart.
Gj.snitt svartid: 01:50
Seniortelefon: 9 anrop, 9 besvart
Ordinær legevakt: Ikke noe nytt å
melde.
Teststasjon.
Godt møte med Skui i går,
lokalmiljøet fikk beskjed om at
teststasjon Skui er lagt på vent.
Ser på FBU OBOS-tomta. Eiendom
anbefalte OBOS-tomta ikke Koksa,
det er lagt planer for begge
alternativene. Koksatomten
nærmere boligbebyggelse –
anbefales ikke
Arthur W mener OBOS-tomten er
et godt alternativ, få naboer, ligger
avsondret til. AW kontakter leder i
Fornebulandet vel, OBOS og
Telenor Arena. Melder tilbake til
KN i dag.
Beslutning: 16 helsesykepleiere
tilbakeføres til HEKT.
Det jobbes videre med å frigjøre 20
personer i dag til HEKT. Tett dialog
med AK og Merethe DH
Diskusjoner om hva som blir behov
når eldre skolebarn begynner.
Beslutning: Redusert bemanning på
koronatelefon i de røde dagene, tar
dag for dag. Følger aktiviteten
daglig fremover.

Annet fra Fellestjenester

Fellestjenester
v/Ole

Fast punkt

Skole melder behov for ekstra
ressurser – forbeholdes pri 1
foreløpig.
20-25 ekstra ressurser for å holde
skolen oppe eterhvert. Kan
ressurser fra NAV rekrutteres til
skole?
Barnehage rekrutterer fra NAV,
Ole venter på tilbakemeld fra Erik
F.
Bemanning i fokus, jobber
beinhardt med sykepleiere.

Kommunikasjon

Lisa Bang

Fast punkt

UTSTYR

OPA v Anders
Kildal

Rapporteres 2x pr uke

Oppfølging Vallerhjemmet,
Blommneholm skole. Oppfølging
Budstikka.
Utstyr:

Samme dag som
rapportering til
fylkesmannen, oftere ved
behov
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

Smittevern:
Medisinsk:

Pandemigruppen – Korona 2020 30.04. 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

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: 0
Antall smittede: totalt 411
Antall på sykehus: 4 fra Bærum.
Intensiv: x- x covid
Antall friskmeldte: x
Døde: x i går. Totalt: xx

Antall på sykehus
Antall brukere som er smittet:
PLO: smittede pasienter: 24
Pasienter i karantene uten
symptomer: x
Pasienter i isolasjon mistanke om
smitte med symptomer: x
Friske: x
Sykehjem:
Pasienter i isolasjon smittede: 15
Pasienter i karantene uten
symptomer: x
Pasienter i isolasjon mistanke om
smitte med symptomer: x
Friske: x
Antall ansatte smittet: 38
PLO: 50 i isolasjon totalt.
Friske. x

Antall friskmeldte
Antall utskrivningsklare som er
smittet
Antall brukere smittet

Morten
Svarverud og
Grete Syrdal

Antall ansatte smittet

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

Oversikt over ansatte i
karantene/isolasjon.
Totalt: PLO, HESO og HEKT: 105
Av disse legevakt: 1
Vallerhjemmet ikke noen nye
smittede. Jobbes på spreng med
nye rutiner, adskilte grupper
brukere innenfor de enkelte avd.
Jobbes strålende – alle trår til.

1 pasient vil hjem i dag,
dokumenteres.
Den nye positive i går medførte
ingen nye i karantene. Alle ansatte
bruker fortsatt smittevernutstyr.
Den interne gjennomgangen er i
gang. Det lages tidslinje, samles
vurderinger etc som er gjort
underveis. Frantz, Morten, Tove
jobber med dette, trenger bistand
fra flere (Bjørg, Bente) Budstikkas
innsynsbegjæring må være klart til
mandag.
Team BIOM
Tom presenterte organisering av
teamet, oppdragsbeskrivelse,
målsetning, myndighet og
rapportering samt prioriterte tiltak.
Et dynamisk dokument som endrer
seg med behovene.
Teamet må ut og sjekke at rutiner,
retn. linjer, kvalitetssystemer er i
bruk og er forstått. Teamet må
være aktive på. Morten må ha
tilgang til teamet for å bli avlastet.
Sikre godt samarbeid med helhet
og jobbing med
smittesporingsarbeid.
Avgjørelse om kostnader som
oppstår tas, direkte til
kommunalsjef i det aktuelle
området. Korte beslutningsveier.
KN anbefaler at teamet hører på
innleggene i Kst fra i går.
BAUN-teamet.
Anders lager en kopi av team
BIOM.
Bruk av folk fra folkehelsekontoret
er krevende, mange av de samme
ressursene er etterspurt flere
steder.
Blommenholm. KN har fått
dokumentasjon av det som har
skjedd og det som er gjøres som
oppfølging i etterkant.

LEGEVAKT
KAPASITET TESTING

OPA v Anders
Kildal

Rapporteres
klokken 09

Sjekk utvikling etter
pressekonferansen i går. Testing
gjennom helgen 200 pr dag.

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

Annet fra OPA

OPA v Anders
Kildal

Fast punkt

Annet fra Fellestjenester

Fellestjenester
v/Ole

Fast punkt

Kommunikasjon

Lisa Bang

Fast punkt

Testing:
Legevakt:
Morgen: 59
Dag:
Kveld:
Prøvetakingsbil 1og 2:
Morgen: 17
Konsultasjoner legevakt – ikke
mottatt tall
Koronatelefon: 185 anrop – 143
besvart. Gj.snitt svartid: 07:42
Gj.snitt samtaletid: 05:54
Mange av telefonene fra ansatte
skole og foreldre i går.
Bemanning holde på samme nivå.
Nye flytskjema kan få ned
samtaletiden. Planlagt for redusert
bemanning i helgen, men med
mulighet for oppbemanning ved
behov.
Koronamail: 22 mottatt, besvart
22
116117: 201 anrop, 155 besvart.
Gj.snitt svartid: 01:58
Seniortelefon: 4 anrop, 4 besvart
Ordinær legevakt: Ikke noe nytt å
melde.
Teststasjon.
OBOS-tomten på Fornebu.
Driftes dag/kveld 7 dager i uken,
bemannes med ledelse og
merkantilt team, trafikkstyring,
bemanningsplan. Arbeidet er godt i
gang.
OBOS og Telenor arena har gitt
skriftlig tilsagn.
Klart for testing rundt 17. mai.
Bilbasert eller også mulig å gå?
Beslutning om å kunne gå til
teststasjonen tas på et senere
tidspunkt

Ny informasjon til innbyggere i dag,
hvordan de forholde seg i Bærum
til nye testkriterier.. Budskap til
innbyggere og til personalet i
koronatelefonen gjøres klart i dag.

UTSTYR

OPA v Anders
Kildal

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

Testing og Vallerhjemmet har
prioritet.
Informasjon om hva BAUN- og
BIOM team er, gis til aktuelle.
Utstyr:
Ikke fått tilbakemeld fra FYK på
siste rapportering. Usikkerhet i
tjenestene på kvalitet og type
materiell. Uklare meldinger på
bruk av utstyr, hva er godt nok, folk
må lære å bruke utstyret korrekt.
Alt utstyr fra helsesørøst kommer
med dokumentasjon om at det er
godkjent.
Må jobbes med i BIOM-teamet.
Bekymring for bruk av munnbind
som ikke lenger brukes i sykehuset.
Enkelte er sykemeldte på grunn av
bekymring for smitte. Ansatte må
trygges, korte enkle forklaringer i
bruk av utstyr. Alt utstyr som
sendes ut er sjekket av kompetente
folk. Det sentrale lageret går god
for at utstyret er godkjent.
Bjørg sjekker med sykehuset ang.
munnbind.
BIOM-teamet må trygge ansatte og
jobbe med kommunikasjonen
rundt bruk og kvalitetssikring av
utstyr.
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

