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Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent.
Godkjenne referat fra møte 3. juni og referat fra ekstraordinært møte
8. juni
Begge referatene godkjennes som de foreligger.
Orienteringer

Ansvarlig/Frist

•

Frantz L. Nilsen
Statistikk – smitteutvikling – trend
o Det vises en nedadgående trend for hele landet, inkludert Oslo
og Bærum.
o 49 nye smittetilfeller i uke 22, hvorav 37 er knyttet til
russefeiringen. I snitt 7 nye smittede per dag siste 14 dager.
o 2 personer er innlagt på Bærum sykehus per 10. juni.
o Det er mest smitte blant barn og unge i aldersgruppen 16 -19
år, og fortsatt lite smitte blant eldre.
o 39 % er smittet gjennom nærkontakt i husstand, 10 % på skole
(en økning denne uken) og 7 % er ukjent smitte. 15 % i samling i
private hjem.
o Det vises en økning i testaktivitet. I uke 22 har totalt 5299
testet seg, et gjennomsnitt på 757 tester per dag.
o Kommuneoverlegen orienterte om at det er en liten andel av
prøvesvarene som videresendes til gensekvensering for
kontroll. Kommuneoverlegen vil følge opp dette.
o Prognosen viser mest sannsynlig at Viken vil få mer smitte i den
nærmeste tiden.
o Vi kan tåle mer smitte fordi større andel av befolkningen blir
vaksinert.
o Kommuneoverlegen har vurdert at kommunen ligger på
risikonivå 2.

•

Pandemigruppen
Vaksinering:
o Bærum ligger etter Oslo i vaksineringen. Dette skyldes ikke
vaksineringstempo. Vi skal justeres for alderssammensetning,
sykelighet og gjestepasienter. Kommunen kan ikke se at vi er
kompensert for dette.
o Bærum har kun fått 200 – 300 ekstra vaksinedoser for
gjestepasienter. Bærum har 25 000 gjestepasienter.
Kommunen vil foreslå et tidspunkt for et nytt møte med FHI i
neste uke i forhold til leveranser av vaksine for å oppnå
målsettingen om at alle over 18 år skal være vaksinert innen
utgangen av juli.
o Kommunen har 93 % vaksinedekning. Det er variasjon innenfor
de ulike gruppene.
o Bærum har startet vaksinering av gruppe 7 og 8, skal snart
starte vaksinering av gruppe 9. 18 åringer skal vaksineres
sammen med gruppe 10.
TISK:

Kristin Nilsen
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Det er en liten økning i smitte de siste to dager relatert til
russefeiring, og det er mindre smitte i samfunnet.
Andel smittede er 80/100 000 siste 14 dager
Mandag 6. juni ble 1197 testet. Russen er flinke til å teste seg.
2 medarbeidere i bistand og omsorg er smittet.
Kommunen følger retningslinjene til FHI i bruk av
smittevernutstyr.
Aktiviteter på institusjonenen blir gjennomført, men i mindre
kohorter.
Det er en utfordring å holde på de frivillige som har bistått med
aktiviteter på ulike institusjoner i kommunen, inntil aktiviteter
har startet opp igjen. Kommuneoverlegen vil ta dette med i en
helhetsvurdering.
Fagråd korona har vurdert at når de fleste bebeoerne er
vaksinerte, vil dette også beskytte de uvaksinerte. Det er
derimot en annen vurdering hva gjelder uvaksinerte ansatte,
dette vil kommuneoverlegen ta med seg tilbake til fagrådet.
Kommuneoverlegen vil komme tilbake med en orientering om
dette i et senere møte.
Kommunen har retningslinjer for situasjoner med ansatte som
ikke er vaksinerte i helse og omsorgstjenester.
Arbeidsmiljøloven gir dekning for å omplassere ansatte dersom
det er fare for liv og helse.

Operative fellestjenester
Karantenehotell:
o Det jobbes systematisk med å få på plass en rigg innen 18. juni.
o Det gjennomføres en minikonkurranse denne uken med frist
fredag 11. juni.
o Det skal inngås avtale med vektertjenenstene, og
Hjemmelegene om testing.
o Vernetjenesten har kommet med varsel om stopp i tjenester
utført av kommunen knyttet til karantenehotell.
o Det er god dialog med OPA og de eksterne leverandørene.
o Kommunaldirektøren vil komme tilbake med en orientering i
kriseledelsen neste uke.
o Statsforvalteren har invitert til et nytt møte i ettermiddag for
bla å se på felles rutiner og retningslinjer for etablering av
karantenehotell.
o Det er etablert et godt samarbeid med Asker kommune for å
samordne rutiner og retningslinjer.

Bente R.
Herdlevær

Massevaksineringsløsningen:
o Det er laget en film som godt illustrerer hva vi får ut av
digitalisering.
o Det jobbes med å få på plass en App-løsning.
•

Kommunikasjon
Lisa Bang
o Har tatt opp «Test deg» kampanjen på nytt.
o Det er en god del henvendelser på e-post Koronahenvendelser.
o Det forberedes et vaksinebudskap for sommeren.

•
o

Kontinuerlig forbedringsarbeid
Det legges opp til en drøfting i KDG mandag, om organsiering av
pandemigruppen.
Covid 19 ROS er sendt til kommuneoverlegen for en siste
gjennomgang.
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Kristin Nilsen
Brita Holmen

Innmeldte saker
Saker til oppfølging
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Hastevedtak ifb med russefeiring
Kommuneoverlegen har i dag bedt om å få en oversikt over
smitteutviklingen blant russen, deres nærkontkakter og familier.
Det er et relativt høyt smittetall blant russen, som trekker opp
kommunens smittetall.
Kommuneoverlegen håper at hastevedtaket vil medføre en
nedgang i smittetall i dagene som kommer.
Økt smitte blant russen kan forsinke tidspunkt for lettelser i lokal
forskrift.

Frantz L. Nilsen

Bente R.
Lokal forskrift
Herdlevær
Smitteutviklingen i samfunnet er på vei ned, men smitte i
russemiljøet gjør det fortsatt uforutsigbart hvilken vei
smitteutviklingen vil gå.
Grunnlag for revidering av lokal forskrift baseres på de medisinsk
faglige vurderinger, men det forholdsmessige må også vurderes
rent juridisk.
Det er viktig å ikke holde på restriksjoner som får store og alvorlige
konsekvenser for næring.
Samfunnet kan iflg KO tåle mer smitte fordi større andel av
befolkningen blir vaksinert.

o

Det er viktig å se på utviklingen og lettelser i nabokommunene.

Konklusjon:
o Kommunedirektøren fremmer sak til formannskapet 16. juni med
evt stadfesting av kommuneoverlegens hastevedtak og forslag til
eventuelle lempinger i lokal forskrift fra samme dato. Saken vil også
angi forslag til eller tidslinje for, oppheving av lokal forskrift gitt en
fortsatt positiv smitteutvikling.
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Eventuelt
Ingen saker.

