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1 Godkjenne møteinnkalling 

Godkjent. 

Godkjenne referat fra kriseledelsen møte 11. januar 

 



 

 

Godkjent. 

Godkjenne referat fra kriseledelsens møte 14. januar 

Godkjent.  
2 Orienteringer: 

Statistikk, smitteutvikling, trend 

o Det er en stigende trend i smitteutviklingen, med 3359/100 000 nye 

smittede siste 14 dager. 

o Over 50 % av de som tester seg tester positivt. 

o Over 50 % av de smittede er under 20 år. 

o Svært lav smitte i de eldste aldersgruppene. 

o Andel ukjent smitte er 36 %. 

o Det er stabilt nivå på sykehusinnleggelser, med 5 – 10 innleggelser 

siste uker. Bærum sykehus er på gult nivå. 

o Alle mottar helsetjenester de har krav på, ikke kritisk nivå, men 

situasjonen er utfordrende i skoler og barnehager, hos legevakten og 

på enkelte tjenestesteder innen Pleie og omsorg pga høyt sykefravær. 

 

Kommuneoverlegens vurdering / TISK / rapportering til SFOV 

o 4578 tester i uke 2 + 4563 selvtester delt ut. 

o Fortsatt god kapasitet på PCR-testing. 

o Det er besluttet å starte jevnlig testing i grunnskolen mandager og 

torsdager fra denne uken. 

o Kommunen er i gang med å etablere logistikk for distribusjon av 

hurtigtester.  

 

Vaksinasjonsprogrammet 

o 60 % fått dose 3, og det er høy aktivitet på vaksinering denne uken. 

o Alle som har nådd 20 uker-intervallet får tilbud om vaksine. 

o Avtale med Forsvaret varer ut januar. 

o Pfizer ble fra forrige uke anbefalt for kvinner under 30 år. 

o Barn fra 5 år tilbys nå vaksine. Vaksiner mottas fra uke 4, og det 

planlegges for gjennomføring av vaksinering. Vaksinering vil trolig 

foregå i Brynsveien. 

o Ambulant team vil starte oppsøking på byggeplasser for å tilby 

vaksine. 

 

Skole og barnehage 

o 6 barnehager har stengte avdelinger pga høyt sykefravær. 
o Justering av åpningstider i barnehager og SFO vurderes hver fredag. 

 
Fellestjenester 

o Utskrift av koronasertifikat kommer på plass i EL10 denne uken. 
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Kommunikasjon 

o Kommunikasjon jobber med informasjon om den til enhver tid 

gjeldende regler og tiltak. 

o Det er viktig å kommunisere budskap om å stå i høyt smittetrykk til 

befolkningen. 

 

 

LB 

3 Kontinuitetsplaner PLO - presentasjon 

o Bemanningssituasjonen i Pleie og omsorg vurderes ikke som kritisk, 

men er utfordrende på enkelte tjenestesteder. 

o Det er høyt sykefravær, og folk er slitne. Det er store utfordringer 

knyttet til rekruttering av sykepleiere. Det jobbes med rekruttering 

kontinuerlig. 

o Presentasjon tas til orientering og sendes ut med referatet. 

 

Cecilie P. Øyen 

Mariann Iversen 

 

4 Eventuelt 

Uavklart problemstilling knyttet til kompensasjon for merforbruk av 

smittevernutstyr 

o Private tjenesteytere har henvendt seg til kommunen med spørsmål 

om kommunen kompenserer utgifter knyttet til merforbruk av 

smittevernutstyr. Kommunen har henvendt seg til Helsedirektoratet 

som sier at problemstillingen er løftet inn til Helsedepartementet, 

men foreløpig ikke avklart. 
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