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• Godkjenne møteinnkalling
Godkjent.

Ansvarlig/Frist

•
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Godkjenne referat fra møte 11. mars, ekstraordinære møter 15. mars kl.
18:00 og 21:30
Referatene sendes ut på e-post. Frist for tilbakemelding mandag 22. mars.
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Frantz L.
Nilsen

Statistikk – smitteutvikling – trend
Økende smittetrend både nasjonalt og i Bærum siste 14 dager.
Størst andel smittede mellom 10 – 19 år, etterfulgt av 40-49 år
Det er et etterslep på prøvesvar.
12 innlagt på Bærum sykehus per 18. mars.
Totalt antall døde er 41 (ingen nye per 17. mars)
Prognosene for Bærum kommune viser en stigende trend fremover.
Fra tirsdag 16. mars vil kommunen få analysesvarene fra Bærum sykehus,
innen et døgn
Økende testaktivitet, det er testet over 1000 enkelte dager.
Totalt antall vaksinerte per 10. mars: dose 1 - 10476 og dose 2 – 4391
Det er gjennomført 61 smittevernkontroller siste uke. Det er også
gjennomført kontroller på kjøpesentre.
Det er innført mindre kohorter i skolene, med 15 elever per kohort.
Hovedhensikten er at færre barn er sammen, og at det vil medføre
begrenset smitte og karantene reduserers til kohortene.
Det er ikke kapasitet til å hurtigteste befolkningen, men det er god
kapasitet til å hurtigteste ved utbrudd og ved testing av mange
nærkontakter.
Spytt-test er kun tilgjengelig i Oslo, men Bærum vil melde interesse for
testmetod
Pandemigruppen
Kristin Nilsen
Det er en økning i antall smittetall men fortsatt etterslep i registrering
27,4 nye smittede per dag, over 310/100 000 siste 14 dager
12 innlagt på Bærum sykehus i dag
Smittesporing er i en kritisk situasjon, med et etterslep.
Smittesporerne klarer kun å ringe screening-runde i første omgang. Det er
et lyspunkt at vi får testsvar raskere fra Bærum sykehus.
Smittesporingskapasiteten håndterer 50 nye smittede om dagen med en
bemanning på 25 per vakt. Det jobbes fortsatt med å nå bemanning på 25
per vakt.
Det er fokus på tilstrekkelig på ledelse, leaning, kunnskap og kompetanse.
Det vurderes å etablere et nattskift, for å utføre andre arbeidsoppgaver i
smittesporing.
Det jobbes med scenario at smittetallet kan øke til 100 per dag.
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Kommuneoverlegen, smittevernoverlege, Kristin og Grete har tett
samarbeid om disse utfordringene.
Barnehagesektoren opplever økende antall ansatte i karantene som
medfører krevende drift. Det er mange syke barn, men usikkert om de er
smittet med Covid-19.
Kommunaldirketøren kom med forslag om å redusere åpningstiden til
0800 – 15.30 for de ordinære plassene, men utvidet tilbud for barn av
personell med kritiske samfunnsfunksjoner. Det bør innføres i perioden
siste uke før påske og første uke etter påske.
Ingen endring i smitte PLO, i HESO er det 4 nye; 1 beboer botiltak enslig
mindreårige og 3 elever ved Voksenopplæringen
Operative fellestjenester
Bente R.
Arbeidsgiver må utøve sin styringsrett for tilbakekalling av ferie og
Herdlevær
forskyvning av arbeidstid.
Betydelig økt behov for smittesporere
Fullt trykk mht bemanning og omdisponering
Det må vurderes om ansatte i stengte tjenester kan omallokeres til TISK.
Kommunikasjon
Lisa Bang
Har høy prioritet på budskap om å overholde de grunnleggende
smitteverntiltakene.
Det er avtalt filmopptak med ordfører til helgen.
Kommunikasjon bistår inn i debatten rundt skolestenging.
Budskap til sårbare barn formidles av helsesykepleiere og lærere i
Budstikka i dag.
Det skal benyttes målrettede SMSer som et av virkemidlene opp mot ulike
målgrupper.
Intern-informasjonen må styrkes.
Det er kommet henvendelser fra foreldre til ungdommer, som ønsker at
myndighetspersoner står frem i media for at ungdommene skal få et
tydelig budskap om alvoret i situasjonen, og å overholde
smitteverntiltakene.
Kristin informerte om at det er opprettet et innsatsteam med
kommuneoverlege og smittesporer som skal jobbe tettere opp mot
enkelte miljøer.

Innmeldte saker
Frantz L. Nilsen
• Endret vaksinestrategi
o Kommuneoverlegen har brakt temaet inn til FHI flere ganger, og har bedt
om at barnehage- og skolepersonell prioriteres inn i prioritert vaksinering.
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Kristin Nilsen
Prioritering av vaksinering av kritisk helsepersonell
Vi prioriterer å vaksinere kritisk helsepersonell. I begrepet ligger det et
skjønn, noe som kan medføre diskusjoner.
Frontlinja er kritisk og må prioriteres.
Det er kommet på nye yrkesgrupper i vaksineringsplanen som også
prioriteres, bla. tannleger og tannhelsepersonell.
All vaksinering av kritisk helsepersonell er stoppet pga pause i vaksinering
med AstraZeneca.
Vaksinasjonsrutiner ift gjestepasienter i nabokommuner
Bærum kommune har oversikt over de som bor i kommunen, men noe
uoversiktelig om alle får vaksine hos sin fastlege.
Kommunen har en avtale med nabokommunene om at alle skal vaksinere
pasientene på sine lister.
Oppfølging: Kristin kommer tilbake med en oversikt som viser hvem som
er vaksinert.
Kommunedirektøren fremmer sak til formannskapet vedr.
kommuneoverlegens vedtak om å stenge skoler
Det forberedes sak til formannskapet vedr. kommuneoverlegens vedtak
om å stenge skoler. Man tar sikte på at saken kan sendes frem til politisk
sekretariat fredag.

Siw Wikan

Geir B Aga

Emilie H. Grud
• Vaksinestatistikk og mobilitetsdata
Odd Landsverk
Vaksinestatistikk – presentasjon v/ Emilie H. Grud
Eirik O.
o Det er ikke funnet stort avvik i fordeling av vaksiner sett opp mot andre Halvorsen
kommuner.
o Bærum kommune har en høy andel innbyggere over 85 år, og har dermed
flere å vaksinere i denne gruppen.
o Andel vaksinerte vil utjevne seg når kommunen starter vaksinering av
gruppene 75+ og 65+.
o Det er viktig å kommunisere faktagrunnlaget til befolkningen.
Oppfølging: Kristin og Emilie sammenfatter hva vi har fått tildelt, hva som
er satt og hvordan dosene er fordelt.
Mobilitetsdata - presentasjon v/ Eirik O. Halvorsen
o Kriseledelsen ønsker en oppstilling på hvilke vedtak som er gjort i Oslo og
hvilke som er gjort i Bærum og se dette opp mot mobilitetsdatene, og
hvilke effekter dette gir.
o Presentasjonen legges i Teams sammen med møtereferatet.
•

Orienteringssaker: 24. april og mai dagene

Brita Holmen
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Kritiske samfunnsfunksjoner og tilgang på skole og barnehage
Saken vil drøftes med hovedtillitsvalgte og vernetjenesten i MBM OSU
Beredskap fredag 19. mars.

Bente R.
Herdlevær

Saker til oppfølging
•
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Brita orienterte om ulike markeringsdager i kommunen.
Brita kontakter kommuneadvokat og kommuneoverlegen for å sikre
forsvarlig gjennomføring av ulike markeringer.
Politiet ønsker informasjon om gjennomføring av kommunens
arrangementer 1, 8 og 17 mai. Kommunen er i dialog med Asker
kommune vedrørende markering av 8. mai.
Oppfølging: Det settes opp en sak i neste møte 25. mars vedr.
kommunens arrangementer ifb med 8. mai og 17. mai.

Det settes opp en sak i neste møte 25. mars vedr. kommunens
arrangementer ifb med 8. mai og 17. mai.

Eventuelt
Det er foreslått å øke varighet på Kriseledelsens møter til 2 timer i denne
perioden.

Brita Holmen

