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1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent.
Godkjenne referat fra møte 10. juni
Godkjent som det foreligger.

Ansvarlig/Frist
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Orienteringer
Frantz L. Nilsen
• Statistikk – smitteutvikling – trend, uke 23
o Det vises en nedadgående trend for hele landet inkludert Oslo og
Bærum, men fortsatt noe smitte ifb med russefeiring.
o Antall nye smittetilfeller i uke 23: 66, i snitt 9 nye smittede per dag
siste 14 dager.
o 2 innlagt på Bærum sykehus, 2-3 per siste 14 dager
o 6 % av de smittede har ukjent smittekilde, 27 % antatt smittet
gjennom nærkontakt i husstand. 12 % på privat arrangement på
offentlig sted, som er en økning denne uken blant russen.
o Det er oppdaget et smittetilfelle av Delta-viruset,
kommuneoverlegen følger tett opp. Alle tester blir sendt inn til
sekvensering.
o Det er mest smitte blant barn og unge i aldersgruppen 16 -19 år,
knyttet til utbrudd blant russ. Fortsatt lite smitte blant eldre.
o Kommuneoverlegen hadde møte med russen onsdag 16. juni,
russeledelsen er opptatt av å formidle kommunens budskap.
o Prognosene viser en forventet økning i smitte de neste ukene.
o Bærum kommune ligger på risikonivå 2 på bakgrunn av
smittenivået, få innlagt på Bærum sykehus og redusert antall med
ukjent smittekilde.
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Grete Syrdal
Pandemigruppen
Det er god kapasitet på TISK-arbeidet.
Det er en utfordrende situasjon for vaksinasjonsprogrammet pga
uforutsigbarhet og lavere vaksineleveranser til landet.
Avtalt leveranse av Moderna ble ikke levert denne uken.
Kommunen er godt i gang med å vaksinere gruppe 8.
Kommuneoverlegen orienterte om at det har vært møte med
statsforvalteren vedr. vaksinering av 16 til 18 åringer. Dette vil
avklares i løpet av sommeren.
Personer som er vaksinert i utlandet kan etter-registreres hos
private helseaktører. Informasjon om dette ligger på FHI og
Helsenorge.no.
Det er fortsatt mye som er uavklart og derfor avventer kommunen
en avklaring på sin rolle i dette arbeidet.
Operative fellestjenester
Det er god kontroll på bemanning og rekruttering knyttet til TISKarbeidet, eiendomsmasse og teststasjoner.
Nå jobbes det med å rekruttere personell til karantenehotellene.

Bente R.
Herdlevær

o

•
o
o
o

Det er utfordringer knyttet til NorVak-løsningen, knyttet til å justere
doseintervaller og koronasertifikat. Det er viktig å samle riktig
informasjon ifh til befolkningen for å registrere koronapass. I tillegg
er det stadig endringer. Det er ønskelig at systemet kan sortere
gjestepasienter fra kommunens innbyggere.
Lisa Bang
Kommunikasjon
Det er fokus på vaksinekommunikasjon knyttet til de som får avlyst
sine timer, og de som ikke kan møte til avtalt time.
Det er for tiden få henvendelser på e-post Koronahenvendelser.
Det vil bli jobbet med informasjon rundt nasjonale retningslinjer og
anbefalinger, dette vil bli lagt ut i sosiale medier.
Grete Syrdal

•
o
o
o

Kontinuerlig forbedringsarbeid
Det jobbes med å se på ny organisering av pandemiarbeidet.
Forslag til ny organisering av pandemiarbeidet ble presentert.
Forslaget viste:
- En tydeligere linjeorganisering
- Forenklet møtestruktur
- Beslutning i linjen, relevante politikkområder involveres på sak
- Forenkle rapportering (hvem, hva når må avklares)
- Mer aktiv bruk av teams som kommunikasjons- og
rapporteringskanal
- Fortsatt behov for single point kontakt til fellestjenester
- Fortsatt behov for tett kontakt med kommunikasjon
- HESO avklarer kommuneoverlegens behov for støttetjenester
(fagråd)

o

Det er viktig at kriseledelsen holdes oppdatert i det videre arbeidet.

Konklusjon:
Kriseledelsen støtter forslagene til ny linjeorganisering.
Det planlegges for å innføre ny organisering etter neste møte i
Kriseledelsen den 24. juni.
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Innmeldte saker
Emilie H. Grud
• Karantenehotell
Status:
o Statsforvalter og Avinor melder at det er «stille før stormen» og at
det må bygges beredskap for langt høyere antall karantenegjester.
o Det er gjennomført en minikonkurranse med Thon Hotel Oslofjord

o
o
o
o

og Quality Hotel Expo på Fornebu, avtale forventes signert fredag
18. juni med begge hotellene.
Totalt tilbys 430 rom og mulighet for opptil 500 frem til og med 31.
august.
Det er gjort avtale med Hjemmelegene som skal gjennomføre
testing av karantenegjester.
Teststasjonen skal ha ansvar for oppfølging av de kommunale
ressursene på karantenehotellene.
Det avholdes løpende møter med statsforvalteren og DSB.

Kommunens rolle:
a. Opprette kontaktpunkt for karantenehotellordningen
b. Sørge for nødvendig kontakt med politiet
c. Påse at hotellet har oversikt over personer som er i
innreisekarantene, samt sørge for at hotellet registrerer
opplysninger etter §5b fjerde ledd
d. Teste personer som oppholder seg i karantenehotell
e. I samarbeid med hotellet etablere en kontrollordning for å sikre
etterlevelse av gjeldende regler og anbefalinger
o

o
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Thon Hotel Oslofjord har en krevende beliggenhet nær Sandvika
storsenter, og det er knyttet bekymringer til dette. Det er meldt til
statsforvalteren som mener at det ikke er grunnlag for å ikke
benytte dette hotellet på bakgrunn av nærhet til sentrum.
Det vises der til at Oslo har mange karantenehoteller midt i Oslo
sentrum, og at det er gjort en vurdering på at karantenehotellene
skal ligge i rimelig nærhet til Gardermoen.
Grete Syrdal
Gjestepasienter og vaksinering
Det er lagt opp til en plan for sommervaksinering med
forhåndsinnkalling 4 uker før vaksineringstidspunkt.
Det er uforutsigbarhet i vaksineleveransene, og planen er foreløpig
ikke iverksatt.
Det ses nå på en løsning i systemet for å sortere gjestepasienter fra
kommunens egne innbyggere.
Bærum kommune vil se på muligheten for å kunne prioritere
innbyggere med folkeregistrert adresse i Bærum kommune, foran
gjestepasienter.
Kristin Nilsen
Koronasertifikat og refusjon private tilbydere
Det ble vist til møte med HDIR i dag, hvor det ble diskutert hvordan
innbyggere som er vaksinert i utlandet kan få koronasertifikat.

o
o
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Saker til oppfølging
•
•
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Det er primært private tilbydere som skal kunne tilby en antigen
hurtigtest.
Det vil bli gitt informasjon på Helsenorge.no om hvordan dette skal
gjøres.

Gjennomgang av overordnet beredskapsplan, til møte 24. juni
Møter og beredskap i sommer, til møte 24. juni

Eventuelt
Kommende møter:
Siste møte i kriseledelsen før sommerferie er 24. juni.
Det innkalles til møte mandag 9. august for statusoppdatering for
sommeren.

Brita Holmen
Kriseledelsen
Kriseledelsen

