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Referent: Hilde Stranden Lystad Ansvarlig/Frist 

1 • Godkjenne møteinnkalling  
Godkjent. 
 

• Godkjenne referat fra møte 6. mai, ekstraordinært møte 7. mai og 
ekstraordinært møte 19. mai 
Godkjent. 

 
 

 

2 Orienteringer: 

• Statistikk – smitteutvikling – trend 

o Det er en nedadgående trend i smitteutviklingen nasjonalt, men en svak 

oppgang i Bærum kommune i uke 19. 

o Antall nye smittetilfeller i uke 19: 71 
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Nilsen  

 

 



 

 

o 5 er innlagt på Bærum sykehus per 20. mai, i snitt 3 innlagt siste 14 

dager. 

o Andel ukjent smitte ligger i underkant av 10 %. 

o Størst andel smittede i aldersgruppen 5 – 14 år og 35 – 44 år, fortsatt 

lite smitte blant eldre. 

o Antall tester i uke 19: 3338, i snitt er det 478 som tester seg per dag. 

o Det er stor pågang på testing av russen som benytter dropp-inn tilbudet 

mellom kl. 16 og 17. 

o Det er noen bekymring knyttet til mulig økt smitte ifb med russ, 17. 

mai, Eid og langhelg. 

o Kommuneoverlegen har besluttet å videreføre Bærum på risikonivå 3. 

 

• Pandemigruppen 

o 7 nye smittet siste døgn, et snitt på 9 per døgn siste 14 dager. 

o Det er ingen smittede tjenestemottakere, og kun tre medarbeidere 

smittet i Helse og omsorgstjenestene. 

o Seniorsentrene åpnet 19. mai, lavterskeltilbud innenfor psykisk helse og 

rus og AtriX skal gjenåpnes gradvis. 

o Bærum kommune vil få 60 % flere vaksinedoser fra uke 23 og frem til 

alle innbyggere over 18 år er vaksinert. Det er fortsatt uforutsigbart hva 

kommunen vil motta av vaksiner gjennom sommeren.  

 

• Operative fellestjenester 

o Det jobbes med rekruttering av tilkallingsvakter og å få avklart lengde 

på omdisponering av interne ressurser. 

o Vi må ha kapasitet til rask endring og sikre kapasitet gjennom 

sommeren. 

o Det er god fremdrift på etablering av teststasjon i Sandvika 

o Smittevernlageret på Rud er etablert for drift fra 21. mai. 

o Det er fortsatt ulike utfordringer innen digitalisering, bl.a. anskaffelse 

av datautstyr og telefoner for hjemmekontor til smittesporerne. I tillegg 

etablering av dropp-inn teststasjon i Sandvika og SMS-løsning for 

massevaksinasjon. 

 

• Kommunikasjon 

o Fokus på revidering av lokal forskrift, og fokus på kommunikasjon 

knyttet til vaksinering gjennom sommeren. 

 

• Kontinuerlig forbedringsarbeid 

o Det er et oppstartsmøte i morgen fredag 21. mai, som tar utgangspunkt 

i ROS-arbeidet ifh til koronapandemien. Det er ikke startet revidering 

på nasjonalt hold men Bærum ønsker å starte dette arbeidet nå. 
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o Forbedringsarbeidet tar utgangspunkt i hovedpunktene til 

Koronakommisjonen. 
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Innmeldte saker: 
 
Forlenget stenging av rådhuset (gjenåpning 23.08)  
Stengingen forlenges til mandag 23. august.  
Det blir ikke anledning til å gjennomføre kommunale arrangementer før 
sommeren. Kommunens ansatte skal følge de til enhver tid gjeldende 
retningslinjer. 
 

 
 
Eirik 
Lindstrøm 
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Saker til oppfølging: 
 

• Kl. 11:30: FHI - orientering om oppdaterte prognoser, vaksine og høy 
andel ukjent smitte nasjonalt 
Presentasjonen legges i team Kriseledelsen. 
o Det er en flat utvikling, R-tallet har ligget rundt 1 nasjonalt. Det er en 

nedadgående trend i Oslo og Viken. 
o I Bærum: R=0,8 (0,6-1,1) men det er usikkerhet knyttet til intervaller og 

tidsperioder. 
o Det forventes en økning i R-tallet etter 17. mai, Eid, langhelg og 

påbegynt russefeiring. 
o Det er en klar nedgang i sykehusinnleggelser. 
o Gjennomsnittsalderen for de smittede har gått ned.  
o Langtidsscenarier med ulike utgangspunkt: uten gjenåpning forventes 

en reel nedgang, med gjenåpning vil man kunne forvente en økning av 
smitte til høsten. I tillegg vil det avhenge av hvor mange som er 
vaksinert, videre TISK-arbeid og om befolkningen overholder 
smitteverntiltakene. 

o Regional omprioritering av vaksiner vil medføre nedgang i 
sykehusinnleggelser 

o Effekten av vaksiner vil gi direkte beskyttelse, nedgang i antall 
sykehusinnleggelser og dødsfall, og effekt på smittespredning. R-tallet 
vil gå ned ytterligere. 

o Gjenåpning avhenger av vaksiner og sesongvariasjon. 
o Endring i vaksinestrategi med å tilby vaksinering av gruppen 18 – 24 år 

vil redusere smitteutviklingen. 
o Man må forvente et høyere smittetrykk til høsten, og det er viktig å 

være forberedt på det. 
 

• Orientering om ungdomskriminalitet Bekkestua, oppfølging av spørsmål 
fra Siw Wikan 

Det vises til utsendt notat. 
o Det er et tett samarbeid mellom politiet, SLT og vektertjenesten på 

Bekkestua om ulike tiltak. Utekontakten felter fredager og lørdager.  
o Det er satt opp faste samarbeidsmøter. Skolene er involvert for å følge 

opp enkeltindivider og det er god dialog med handelsstanden. 
o Natteravnerne har også  startet opp igjen. 

 
 
FHI v/ 
Gunnar Ø. R. 
Isaksson 
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Eventuelt 
HR-sjef Tom Steen orienterte kriseledelsen om at det er brudd i 
lønnsforhandlingene og evt. plassfratredelse i Bærum kommune vil bli varslet i 
dag 20. mai.  
 

 
 
Tom Steen 

 
 
 


