Pandemigruppen – Korona 2020 04.05. 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 413
Antall på sykehus: 3 fra Bærum.
Intensiv: 3- 1 covid
Antall friskmeldte:
Døde: 0 i går. Totalt:

Antall på sykehus
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

Antall brukere som er smittet:
PLO: smittede pasienter: 19
Pasienter i karantene uten
symptomer: x
Pasienter i isolasjon mistanke om
smitte med symptomer: 49
Friske: 29
Vallerhjemmet
Pasienter i isolasjon smittede: 3
Pasienter i karantene uten
symptomer: x
Pasienter i isolasjon mistanke om
smitte med symptomer: x
Friske: 21 friske 1 er reist hjem.
Antall ansatte smittet:
PLO: 49 i isolasjon totalt.
Friske. 35
Vallerhjemmet arbeider med
oppdatering av korrekte tall.
Oversikt over ansatte i
karantene/isolasjon.
Totalt: PLO, HESO og HEKT: 95
Av disse legevakt: 2
Vallerhjemmet, belastning for
beboere ved å være i isolasjon.

Problemstillinger drift

Pasienter er holdt lenge i isolasjon,
dette er etisk vanskelig.
De som er utskrevet som friske,
følges opp og blir kontaktet. Både
tildeling og hjemmetjeneste
snakker med de som skrives ut.
Smittevernutstyr, brukes ikke fullt
alle steder, men der hvor det er
mistanke om smitte. Munnbind
brukes i hele huset.
Morten sender Kristin en oversikt
over isolering, kohortisolering av
grupper og avdelinger, ved
Vallerhjemmet, Østerås,
Nordraaksvei, Gjettumveien.
Team BIOM/BAUN
Behov for flere folk dersom det skal
jobbes utover kjernetid, ikke alle
som er rekruttert til nå ønsker å
jobbe i turnus.
Team BIOM – jobber med rutiner
for smittesporing særlig i sykehjem,
ser på renholdsrutiner, inndelinger
i sykehjem etc. Tett kontakt med
leder på Vallerhjemmet, følger opp
det som ble besluttet på
30.04.2020. Bruk av korttidsplasser
– burde de vært testet før de
kommer inn i sykehjemmene.
Frantz sitter i BIOM teamet og ser
på dette sammen med Bjørg. Tom
melder at han må får oversikt over
behov før eventuell rekruttering av
ytterligere ressurser.
Tilgjengelighet og turnus kan utløse
mere folk. Dialog med Morten og
Grete, hvilke oppgaver kan andre
løse. Er det er større potensiale?
Oppgaver som ligger i linja, tar
teamet over oppgaver andre har
løst tidligere, ikke tråkke i
hverandres bed.
Være tydelige på hvilke oppgaver
som skal løses og på hvilken måte.
Forankring i teamene, Skal det
samme tenkes for Team BAUN.
Hvem er rapporteringslinjene, hva
er behovet? Viktig at beslutninger
fattes raskt – Morten og Tom har

faste møter 2 ganger pr uke, det
samme kan innføres med Grete.
Til oppfølging:
Formelle beslutninger kan tas i
pandemigruppen – gruppen bør
bevege seg vekk fra rapportering til
beslutninger. Gå gjennom og endre
struktur på dagsorden, slik at
viktige beslutningspunkter tas i
pandemistrukturen.
Problemstillingene skal være
avklart før det legges frem i
pandemigruppa til beslutning.
Legge til rette for mere prinsipielle
avgjørelser.
Invitere teamleder BAUN inn i
pandemigruppe inntil videre – kan
gi læring og tips til hvordan gå
videre.
Hvem skal ha Mortens og Gretes
roll mot team BAUN? Tas i Velferd.
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

OPA v Anders
Kildal

Fast punkt

Testing: samlede tall for 01-03. mai
Legevakt:
Morgen: 31
Dag:
Kveld:
Prøvetakingsbil 1og 2:
Morgen: 4
Konsultasjoner legevakt – ikke
mottatt tall
Koronatelefon: 63 anrop – 53
besvart. Gj.snitt svartid: 02:37
Gj.snitt samtaletid: 08:12
Koronamail: Ikke mottatt tall.
x mottatt, besvart x
116117: 210 anrop, 157 besvart.
Gj.snitt svartid: 01:58
Seniortelefon: 9 anrop, 9 besvart
(tall fra 30.04.)
Ordinær legevakt: Ikke noe nytt å
melde.
Teststasjon.
OBOS-tomten på Fornebu. Jobbes
videre med bemanning. Venter
med bestilling av utstyr til etter
beslutning i KL i morgen.

Annet fra Fellestjenester

Fellestjenester
v/Ole

Fast punkt

Rekruttering, jobber mot NAV,
rekruttering av barnehage og
testteam og for BAUN-team.
Utfordringen er helsepersonell.
Permitterte fra Godthåp
rekrutteres.
En ny kabal/oppsett av personell
må landes før bestillinger sendes
over til Fellestjenester.
Dersom det blir uklarheter, kan det
skape frustrasjon rundt
reallokeringen av ansatte.

Kommunikasjon

Lisa Bang

Fast punkt

UTSTYR

OPA v Anders
Kildal

Rapporteres 2x pr uke

Styrke kriseforståelsen blant
ansatte og innbyggere.
Følger med på Vallerhjemmet.
Utstyr levert på fredag, ikke i
nærheten av det behovet som
rapporteres, varierende hva som
leves.

Samme dag som
rapportering til
fylkesmannen, oftere ved
behov

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

Pandemigruppen – Korona 2020 05.05. 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: 1
Antall smittede: totalt 414
Antall på sykehus 3 – 2 fra Bærum.
Intensiv: 3- 1 covid-smittet
Antall friskmeldte:
Døde: 0 i går. Totalt:

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

Morten
Svarverud og
Grete Syrdal

Antall ansatte smittet

BEMANNING OG DRIFT
Oversikt over ansatte i
karantene/isolasjon
Prioriterte bemanningsbehov
helse og omsorg

Rapporteres
klokken 09
OPA v Anders
Kildal

Antall brukere som er smittet:
PLO: smittede pasienter: 17 – 13 på
sykehjem inkl. Toppen og Svingen.
Pasienter i karantene uten
symptomer: x
Pasienter i isolasjon mistanke om
smitte med symptomer: x
Friske: 30
Vallerhjemmet
Pasienter i isolasjon smittede: 3
Pasienter ute av isolasjon: 20
Totalt har 47 vært smittet.
Antall ansatte smittet:
PLO: 25 i isolasjon
Friske. 22
Vallerhjemmet: Laget gode
tidslinjer, Helen og Grete jobbet
mye med dokumentasjonen.
Vallerhjemmet laget oppdatering
av korrekte tall.
Oversikt over ansatte i
karantene/isolasjon.
Totalt: PLO, HESO og HEKT: 88
Av disse legevakt: 2
Vallerhjemmet, belastning for
beboere ved å være i isolasjon.

Problemstillinger drift

LEGEVAKT

Morten
Svarverud og
Grete Syrdal

OPA v Anders
Kildal

Bruker hele huset på en helt annen
måte til beste for brukerne.
Tjenesteleder har gjort en
kjempeinnsats til beste for
brukerne. Mange beboere har vært
ute i sola, gått tur etc. Begynner å
få kontroll.
Håper alle i isolasjon er ute denne
uken eller begynnelsen av neste.
(92 år har hatt covid, blitt frisk,
reist hjem med rehab hjemme.)

Rapporteres
klokken 09

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

Testing:
Legevakt:
Morgen: 56
Dag:
Kveld:
Prøvetakingsbil 1og 2:
Morgen: 13
Konsultasjoner legevakt – ikke
mottatt tall
Koronatelefon: 143 anrop – 116
besvart. Gj.snitt svartid: 04:09
Gj.snitt samtaletid: x
Koronamail: Ikke mottatt tall.
x mottatt, besvart x
116117: 213 anrop, 159 besvart.
Gj.snitt svartid: 01:26
Seniortelefon: 3 anrop, 3 besvart
Ordinær legevakt: Ikke noe nytt å
melde.

Annet fra OPA

OPA v Anders
Kildal

Fast punkt
Smittesporing. BIOM og BAUN
team- hvor går grensen mellom
teamene og vanlig smittesporing,
Sjekk mandatene for å få oversikt.
Smittesporingsteamet jobber med,
langsiktige planer for mere testing
fremover.
Enda tydeligere mandat
BIOM/BAUM team, klart
i løpet av noen dager.

Til oppfølging: OPA-notat om
oppgaver til smittesporingsteam se
opp mot team BIOM/BAUN
hvordan kan dette se ut fremover.
Må vies mer oppmerksomhet.
Notat fra OPA notat til møte
torsdag- beskrive arbeidet nå og fremover.
BAUN-team er ikke enkelt å få på
plass. HEKT opplever stort press fra
rektorene om å få ressurser
tilbake. Teamleder er ikke på plass,
flere av de som skulle inn i BAUNteamet trekker seg. KL må avgjøre
hvor mange av HEKT som skal
tilbake. Får ikke satt opp et BAUNteam med de ressursene som er
tilgjengelig nå.
Fra HEKTgår16,4 årsverk tilbake til
skolene, varsel om videre åpning av
skolene kan komme raskt.
Hvordan bruke HEKT inn i BAUNteamet – jobbe tett mot skole. (har
lite å gjøre i vanlig smittesporing).
Nok personale klart fra neste uke,
vikarer fra Ole, noen fra HEKT må
AK ha til august, er helt avhengig av
disse ressursene.
Viktig å få Siv/Erik om bord – bruke
Blommenholm som et godt
eksempel på hvordan BAUN-team
er tenkt.
Tydeliggjøre behov og oppgaver.
Hva er pandemigruppens
anbefaling til kriseledelsen på
hvem som kan tilbakeføres til
skolehelsetjenesten?
Mange føler seg presset av
tjenestene de hører til på å komme
tilbake. Kan være fare for
sykemeldinger blant ansatte som
blir stående i et krysspress.
Det vises til mail fra KD angående
rutiner for tilbakeføring av
omdisponert personell. Diskuteres
videre i KDL i morgen.
Viktig med en tydelig avklaring om
hva det innebærer å være
omdisponert.

Hvilke oppgaver skal løses og hvilke
av den omdisponertes oppgaver vil
ikke bli løst i tjenesten den
omdisponerte kommer fra. Vil
innebære lavere aktivitet i
tjenestene.
Krevende diskusjoner i KL, hvor skal
kvaliteter lide? Klarer ikke å
opprettholde alt.
Det er behov for å kunne gi et
tidspunkt for hvor lenge
omdisponering/omstilling skal
fortsette. Ferieplaner aktualiserer
behovet for et tidspunkt å forholde
seg til.
Det ble foreløpig foreslått
beredskap frem til 15.09.2020,
Trenger de lange perspektivene.
Rundt 1. september tas en ny fot i
bakken.
Kristin N tar problemstillingen med
til diskusjon med KD. Avklaring i
løpet av uka
Krevende budskap til ansatte.

Annet fra Fellestjenester

Fellestjenester
v/Ole

Fast punkt

Kommunikasjon

Lisa Bang

Fast punkt

UTSTYR

OPA v Anders
Kildal

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

SAMARBEID
Bærum sykehus
Asker kommune
Kommunehelsesamarbeid

Grete Syrdal

Ole melder igjen at det er krevende
å få tak i nye helseressurser.
Viktig å være ekstremt tydelige fra
toppen hvordan tilbakeføring av
ressurser skal gjøres – viktig med
forankring i ledelsen.

Rapporteres
klokken 15
Informasjonsutveksling
og kontinuerlig dialog

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

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. Smittede ansatte hadde
jobbet på flere avd.
Østerås: 7 nærpersoner/3 smittet
Nordraaksvei: 3.
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

Pandemigruppen – Korona 2020 06.05. kl. 08:30
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 414
Antall på sykehus 2 fra Bærum.
Intensiv: 3- 1 covid-smittet
Antall friskmeldte: 2 utskrevet
Døde: x i går. Totalt:
Sykehuset øker vanlig aktivitet,
streng avgangskontroll, størst
etterslep på poliklinikk. (grønn
beredskap)
Antall brukere som er smittet:
PLO: smittede pasienter: 18
Pasienter i karantene uten
symptomer: x
Pasienter i isolasjon mistanke om
smitte med symptomer: x
Friske: x
Vallerhjemmet
Pasienter i isolasjon smittede: x
Pasienter ute av isolasjon: x
1 ustabil, kritisk.
Antall ansatte smittet:
PLO: 22 på Vallerhjemmet i
isolasjon.
Friske. 7 nye – 3 på Vallerhjemmet

Rapporteres
klokken 09

Oversikt over ansatte i
karantene/isolasjon.
Totalt: PLO, HESO og HEKT: 63
Av disse legevakt: 2

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

Morten
Svarverud og
Grete Syrdal

Antall ansatte smittet

BEMANNING OG DRIFT
Oversikt over ansatte i
karantene/isolasjon

OPA v Anders
Kildal

Prioriterte bemanningsbehov
helse og omsorg

Morten
Svarverud og
Grete Syrdal

Problemstillinger drift
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

Testing:
Legevakt: 56 samlede tall, ikke delt
på morgen/kveld
Morgen:
Dag:
Kveld:
Prøvetakingsbil 1og 2:
Morgen:
Konsultasjoner legevakt – ikke
mottatt tall
Koronatelefon: 143 anrop – 116
besvart. Gj.snitt svartid: 04:09
Gj.snitt samtaletid: x
Koronamail:
5 mottatt, besvart 5
116117: 174 anrop, 146 besvart.
Gj.snitt svartid: 00:57
Seniortelefon: 8 anrop, 8 besvart
Ordinær legevakt: Ikke noe nytt å
melde.
Sykehuset opplever noe økt
testing. Bærum sykehus prøver ut
tester for antistoff fra smittede
pasienter også serumprøver fra
2019.

Annet fra OPA

OPA v Anders
Kildal

Fast punkt

Positivt at teststasjon er bestemtmøte med eiendom inkl.
verneombud i dag på området.
God dialog med Fornebulandet-vel.
Telenor Arena er behørig svart ut –
enige om å holde kontakt. De var
fornøyde med svaret.
OPA jobber videre med rullering av
HEKT-folk. Morten melder fortsatt
behov for de ressursene.
Det jobbes videre med
strukturering av BAUN- og BIOM
team.
Testing:
Politikere stiller spørsmål ved
behovet behov for å teste 5%, en
diskusjon i KL.
Vanskelig å kommunisere hvem
som skal testes fremover –

kommunen følger nasjonale
retningslinjer.
Det tas en diskusjon om bruk av
testkapasitet når den økes.
Vestre Viken er positive er til å ta
imot tester fra brukere på
korttidsavdelinger. Dette er
innenfor testkriteriene,
laboratoriet kontaktes
(Frantz/Bjørg følger opp). Det
meldes et anslag på et snitt på 5
tester i uken på korttid.
Det er ønskelig å teste brukere fra
korttid til langtid også.
Beslutning tas i pandemigruppen i
morgen når team BIOM har
innhentet flere opplysninger.
Dette er et godt eksempel på
avgjørelser som løftes til
pandemigruppa for beslutning og
forankring.
Etter beslutning i pandemigruppa,
legges ny testrutine inn i
rutiner/prosedyrer for team BIOM.

Annet fra Fellestjenester

Fellestjenester
v/Ole

Fast punkt

Kommunikasjon

Lisa Bang

Fast punkt

UTSTYR

OPA v Anders
Kildal

Rapporteres 2x pr uke

Journalist fra Budstikka følger OPA
en uke!
Fastlegene roser arbeidet BK gjør.
Imponert over innsatsen- er
fornøyde med tingenes tilstand.
Jobber videre med teststasjonen,
viktig å tenke seg godt om før
sykepleiere tilbake til skolene

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

Pandemigruppen – Korona 2020 07.05. kl. 08:30
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: 1
Antall smittede: totalt 415
Antall på sykehus 2 fra Bærum.
Intensiv: 3- 1 covid-smittet
Antall friskmeldte: x utskrevet
Døde: 0 i går. Totalt:
Sykehuset øker vanlig aktivitet,
streng avgangskontroll, størst
etterslep på poliklinikk. (grønn
beredskap)

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

Morten
Svarverud og
Grete Syrdal

Ingen stor endring – noen flere
friske ansatte
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
Vallerhjemmet
Pasienter i isolasjon smittede: x
Pasienter ute av isolasjon: x
1 ustabil, kritisk.
Antall ansatte smittet:
PLO: x på Vallerhjemmet i
isolasjon.
Friske. x nye – x på Vallerhjemmet

Antall ansatte smittet

BEMANNING OG DRIFT
Oversikt over ansatte i
karantene/isolasjon

Rapporteres
klokken 09
OPA v Anders
Kildal

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

Prioriterte bemanningsbehov
helse og omsorg

Morten
Svarverud og
Grete Syrdal

Problemstillinger drift
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

Testing:
Legevakt: x samlede tall, ikke delt
på morgen/kveld
Morgen:
Dag:
Kveld:
Prøvetakingsbil 1og 2:
Morgen:
Konsultasjoner legevakt – ikke
mottatt tall
Koronatelefon: x anrop – 1x
besvart. Gj.snitt svartid: x Gj.snitt
samtaletid: x
Koronamail:
xmottatt, besvart x
116117: x anrop, x besvart. Gj.snitt
svartid: x
Seniortelefon: xanrop,x 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

Kommunikasjon

Lisa Bang

Fast punkt

UTSTYR

OPA v Anders
Kildal

Rapporteres 2x pr uke
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

BÆRUM KOMMUNE
KOMMUNEDIREKTØREN

MØTEREFERAT
Pandemigruppen - referat 8. mai 2020

Møtedato/sted:

Dato:

12.05.2020

Arkivsak:
Journalpost:

20/8938
20/103220

08.05.2020 – teams møte – kl. 09:00-10:00

Forfall:
Til stede:
Kristin Nilsen
Grete Syrdal
Bjørg Dyste
Lisa Bang
Morten Svarverud
Brita Holmen
Tom Steen
Anders Kildal
Ole Ursin-Smith
Erik Kjeldstadli

Velferdsdirektør
Kommunalsjef HESO
Kommuneoverlege
Kommunikasjonssjef
Kommunalsjef PLO
Beredskap
Biom team
OPA
Fellestjenester
Kommunedirektør

Leder
Nestleder

Neste møte/sted: 11. mai . Teams møte kl. 09:00 – 10:00
Referent: Liv Berit Finne
1 Referat fra siste møte
Godkjent
2

Rapportering av tall
Smittede:
Nye smittede: 4
Antall smittede totalt: 419
Antall på sykehus: 1 fra Bærum.
Intensivavdeling:
Nye døde: 1
Antall døde totalt: 24

Ansvarlig/Frist

Bjørg Dysthe
Grete Syrdal

Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon.
Totalt PLO, HESO og HEKT: 61
Av disse legevakt: 0

3

Testing
Tester totalt: 42:
Teststasjon: 35
Prøvetakingsbiler: 7
116 117: Gjennomsnittlig svartid er 02:37
Koronatelefon: Gjennomsnittlig svartid er 02:59
Koronamail: 6 mottatt, 6 besvart

Team BIOM

Anders Kildal

Etablering av teststasjon Fornebu ble diskutert.
Beslutning
Pandemigruppen anbefaler at alle testaktivitet flyttes til Fornebu, med mulighet
til dimensjonering opp og ned ved endret behov. Pandemigruppen,
anbefaler også samlokalisering av teststasjon og koronatelefon og
koronamail på Fornebu.
Beslutning tas av kommunedirektør innen mandag
4

Smittesporing og åpning av samfunnet
Konsekvenser av åpning av samfunnet ble diskutert.
Aktivitet på sjøen/båttrafikk ble diskutert. Oppfølging: Beredskapsansvarlig
følger opp med politiet.
Mulig åpning av voksenopplæringen
Beslutning: Følges opp av team BIOM inntil BAUN team er på plass
Besøkskontroll sykehjem
Beslutning: Det vil fortsatt være besøkskontroll på institusjoner
og omsorgsboliger og det sendes ut påminnelse om besøkskontroll til våre
enheter før helgen. Kommunikasjon følger opp med budskapet til alle ansatte
om at forholdsregler fremdeles gjelder, pandemien er ikke over.

5

Personell
Tidspunkt for bruk av omdisponert personell ble diskutert
Oppfølging: Kristin Nilsen avklarer med kriseledelsen.
Ukentlig rapportering vedrørende omdisponert personell ble diskutert
Oppfølging: Det er ønskelig med ukentlig rapportering på omdisponert
personell. Det sees på mulighet for å få en oversikt over antall omdisponerte,
hvor de kommer fra og hva de er omdisponert til diskusjonen følges opp neste
uke.

6

BIOM team

Brita Holmen

Tom Steen

Morten Svarverud
Lisa Bang

Kristin Nilsen

Ole Ursin -Smith

Bruk av frisør/fotpleier i bo og behandlingssentre og omsorgsboliger ble
diskutert.
Beslutning: Det avventes bruk av frisør/fotpleier i bo- og behandlingssentre
samt omsorgsbolig inntil sentrale retningslinjer foreligger.
Morten Svarverud
Oppfølging: Åpning av kantiner – drøftes 11.05.
Smittesporing i sykehjem
Orientering: BIOM-team har startet en gjennomgang av alle sykehjem med
tanke på inndeling i mindre grupper/ enheter ved smitte. Det
ble lagt frem et forslag til flytskjema.

Tom Steen

Beslutning: Flytskjema godkjent med presisering av ansvarsforhold.
Renhold på sykehjem
Orientering: BIOM team har startes en gjennomgang av renholdsrutiner ved
alle sykehjem og vil sikre gode rutiner
7

8

9

Utstyr
Risikovurdering av utstyr
Kommunikasjon
Det er fortsatt viktig å opprettholde de generelle smittevernreglene, og viktig å
minne om dette.
Beslutning: Mer tilpasset informasjon vil bli gitt til ulike tjenester.
Eventuelt
Saker til neste møte:
Det er utarbeidet elektronisk opplæring i smittevern for ansatte. Et forslag er
sendt til kommuneoverlegen for kvalitetssikring.
DIGIT melder behov for smittevernsrutiner ved utebesøk. Dette tas opp
i pandemimøte mandag 11. mai

Tom Steen

Andres Kildal

Lisa Bang

