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Godkjenne møteinnkalling
Møteinnkalling godkjent.

Ansvarlig/Frist

Godkjenne referat fra møte 3. desember
Referatet godkjennes med følgende endring under punkt 3: Trond Sundby
inviteres til Kommunestyrets møte 3. februar.
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Kort orientering fra
Pandemigruppen
Kristin Nilsen
• Totalt 1237 smittet per 10. desember
• Siste 14 dager et snitt på 12,9 nye smittede per dag
• 7 innlagt på Bærum sykehus, alle fra Bærum
• Det er påvist smitte ved følgende skoler: Rykkinn skole, Skui skole, Løkeberg
skole og Sandvika VGS. Det er registrert mindre smitte i skolene; 0,8%
ansatte og 0,58% blant elevene.
• Det er påvist smitte ved følgende barnehager: Helgerud, Høvik, Kolsås og Ås
avd. Vestre Jong.
• Helse og omsorg:
o Brukere og pasienter: 1 smittet Bekkestua distrikt, 2 Solvik BBS, 9
Stabekk/Hospice Stabekk, 1 koronaenhet Dønski
o Ansatte: 2 smittet ved Gullhaug BBS, 2 ved Lindelia BBS, 1 ved Solvik BBS,
11 ved Stabekk/Hospice Stabekk, 2 ved koronaenheten Dønski
o 1 deltager smittet ved Voksenopplæringen
• Det er en økning i antall tester, primært pga testing sykehjemmene
• Det vil gjøres en grundig juridisk og faglig vurdering av besøksrutiner ved
sykehjemmene for jule- og nyttårsperioden

Operative fellestjenester
• Omdisponering av personell er fortsatt en utfordring og det jobbes med
oppdatering av kontinuitetsplaner
• Det er rekruttert 10 personer fra Adecco som skal jobbe med TISK
• Politiressursene går inn i arbeidet med smittesporing, i tillegg til
massevaksineringsprogrammet
• Det utarbeides en ROS-analyse med fokus på kryssjobbing og ansatte som
har flere arbeidsavtaler
• Det jobbes også med rutiner for testing av medarbeidere, kan arbeidsgiver
pålegge testing?
Kommunikasjon
• Nakstad delte kommunikasjonsutfordringer rettet mot innbyggere med
annen kulturbakgrunn.
o Det er viktig med enkle budskap
o God informasjon om TISK på ulike språk
o Kulturelle forskjeller – språk og kultur er en utfordring av å overholde
forskrift og anbefalinger
•

Stor vaksinasjonskampanje for massevaksinering:
1. informasjonspakker skal gjøres tilgjengelige
2. samle informasjon lokalt og nasjonalt på en nettside

Bente R.
Herdlevær

Lisa Bang

3. få en nasjonal koronatelefon med tolking på flere språk
•

Læring:
1. bruke egne ansatte i kommunikasjon, også som frivillige ildsjeler
2. Tydeliggjøre og ha forståelse for den komplekse situasjonen for
arbeidsinnvandrere og arbeidsgivere som er avhengige av disse
ressursene
3. Bruk av WhatsApp

•
•
•

Forberede informasjon om revidert forskrift
Informasjon om behov for å teste seg
Vallerhjemmet, dialog med Budstikka og andre henvendelser

Statistikk – smitteutvikling - trend uke 49, presentasjon v/ kommuneoverlegen
Frantz L. Nilsen
• Aldersgruppen 20 – 49 år har størst antall smittede
• 21% ikke registrert smittekilde, dette tallet er stigende
• 38% nærkontakter i privat husstand
• 15% er jobbrelatert
• 4,5% nærkontakt per smittet
• Det er utført 423 kontroller siste uken. En trend at serveringsstedene har
utfordringer med å overholde smittevernreglene.
Varaordfører ønsker en graf som viser utviklingen på ikke kjent smittekilde og en
risikovurdering av smittekilder i Bærum.
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Innmeldte saker
Nytt system for vurdering av smittenivå regionalt og tiltaksnivå
• Det skal videreutvikles en femtrinnsmodell opp mot nasjonalt, regionalt og
lokalt tiltaksnivå. Det er en systematikk og metodikk med fem trinn
Dette kan bli et godt verktøy som gir oss et beslutningsgrunnlag.
Kristin vil se gjennom den foreløpige dokumentasjonen som foreligger om
modellen, bringe dette videre til forskriftsgruppen og holde Kriseledelsen
oppdatert.
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Ordfører

Saker til oppfølging
Orientering om hurtigtester
Kristin Nilsen
• 24 500 hurtigtester er mottatt, skal benyttes til screening på sykehjemmene,
med testing ukentlig.
Kristin Nilsen/
TISK-beredskap i jule- og nyttårsperioden
• Det jobbes med en rigg for god beredskap i høytidsperioden. Høytidsdagene Bente R.
er det ubemannet men det er satt opp en beredskapsplan for å kunne rykke Herdlevær
ut dersom det blir behov for det.
• SFO og barnehage får noe redusert åpningstid, kl. 08 – 15.30. Det holdes
åpent for barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner.

•
•
•

5

Smittesporingsteamet jobber som normalt.
Koronatelefon og teststasjonen holder åpent som normalt
Brita sender ut en oversikt over tilgjengelig beredskapspersonell og SLT og
aktiviteter i løpet av neste uke.

Eventuelt
Revidering av forskrift
Bente R.
• Arbeidet med revisjon av lokal forskrift har startet. Målet er å behandle det i Herdlevær
Formannskapet onsdag 16. desember, eventuelt i ekstraordinært møte 18.
desember.
• Bærum kommune er avhengig av hva som kommer fra nabokommunene,
Oslo og nasjonale myndigheter før vi kan ta våre beslutninger.
• Tiltak for fritidsaktiviteter, serveringssteder med og uten skjenkebevilling, og
besøk ved sykehjemmene må vurderes ved revidering av lokal forskrift.

Kristin Nilsen
Massevaksinering
• Det kommer gode tilbakemeldinger vedr. massevaksinering av
influensavaksine. Gir nyttig læring før vaksinering Covid-19. Fastlegene har
tatt en stor andel og Bedriftshelsetjenesten har vaksinert ute i barnehagene.
• Politiveteraner har deltatt i vaksineringsarbeidet og er på vei inn i
smittesporingsarbeidet.

