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Neste møte/sted: 28. januar 2021, digitalt Teams-møte
Referent: Ingrid E. Glendrange
1 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat fra møte 14. januar
Møteinnkallingen godkjennes.

Ansvarlig/Frist

Møtereferat fra møte 14. januar godkjennes med følgende konklusjon til
punktet om henvendelse fra Drammen om behov for ytterligere 5
plasser: Vi opprettholder tilbud om inntil 5 plasser grunnet situasjonen
på sykehjemmene i Bærum.
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Orienteringer
Pandemigruppen
• 1685 smittede totalt
• 8 nye per dag gjennomsnittlig siste uken

Kristin Nilsen

•
•
•
•
•

2 pasienter er innlagt på Bærum sykehus
Antall testinger øker. Det jobbes også med å øke testaktivitet
ytterligere
Det er jevn pågang på ny teststasjon på Rykkinn
Ekstern sjåfør med avtale om transport til seniorsentrene har fått
påvist covid-19, som har medført at 10 brukere og 6 ansatte er
nærkontakter. Kommunen vurderer dette som en politisak.
Det er et stort smitteutbrudd på Stabekktunet. 13 beboere har
fått påvist smitte. 84 av 86 plasser er belagt. Det er smitte på to
av tre avdelinger. 5 ansatte smittet på den ene avdelingen. 1
medarbeider fra kjøkken/renhold/vaskeri også smittet.
Gjennomfører ikke dagsentertilbud på Stabekktunet nå på grunn
av smittesituasjonen. Flyttet til gamle Østerås sykehjem.
Lederstøtte-team benyttes på Stabekktunet.
Det vurderes fortløpende om smittede skal flyttes til Dønski.
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Oversikt over smittede brukere/pasienter:
o 5 pasienter på koronaenheten på Dønski tilhørende
Drammen kommune
o 11 medarbeidere i helse og omsorg
o 23 beboere/pasienter i helse og omsorg
Det er en positiv utvikling på skoler og barnehager. Det ble
innført gult nivå i barnehager og barneskoler fra i går. Det
innføres gult nivå på ungdomsskoler fra mandag førstkommende.
Det vurderes også å innføre gult nivå på videregående skoler.
1135 vaksiner er satt, alle beboere på sykehjem har fått første
dose, med noen få unntak. Vaksinering av første dose i
omsorgsboliger fullføres denne uken. Fastleger vil snart starte
opp vaksinering av risikogrupper – 50 prosent av fastlegene
trenger bistand til dette.
Massevaksinering skal starte i uke 7. Kommunen har meldt at vi
kan rigge oss for 36 000 vaksiner ila 14-dagersperiode.

Fellestjenester
• Orientering om status for tiltak og lokale forskrifter i Lillestrøm,
Drammen, Nordre Follo, Lier, Asker og Oslo kommuner
• Diskusjon om endring i lokal forskrift med utgangspunkt i
følgende temaer:
o Barn og unge under 19 år
o Skjenking
o Mindre arrangementer
▪ Herunder minnestunder
o Treningssentre og idrett der det kan holdes avstand
• Presentasjon av status, herunder planlegging av
massevaksinering og evaluering av Covid-19 i KS Storbynettverk

Bente R. Herdlevær
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Status for planlegging av massevaksinering: Det planlegges en
fleksibel rigg i Bærum Idrettspark som har tilstrekkelig kapasitet.
Tilpasning av hallen vil koste ca 2 millioner kroner, og det er
behov for bemanning på ca 180 personer. Det er krevende å
rekruttere personell til dette. I forbindelse med
massevaksineringen kreves det nytt digitalt system, dette jobbes
det med. Flere alternativer vurderes.
I møte i KS storbynettverk er det vedtatt at det skal nedsettes en
tverrkommunal arbeidsgruppe som skal utarbeide mal for
evaluering av håndtering av pandemien, etter mal fra DSB.

Kommunikasjon
• Kommunikasjonsplan for massevaksinering
• Kommunikasjon til grupper hvor vaksinemotstanden er høy
• Kampanje for ansatte: «Jeg jobber i Bærum og jeg skal ta
vaksinen»
Statistikk – smitteutvikling – trend
• Under 100 smittede de siste 14 dagene, det er en synkende trend
• Mindre smitte i aldersgruppen 0-19 år
• Andel som tester positivt er 2-4 prosent, denne andelen er stabil
• Det bes om at punktet om statistikk – smitteutvikling – trend
flyttes til første punkt i orientering fra og med neste møte
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Innmeldte saker
Saker til oppfølging
Det innkalles til ekstraordinært møte i kriseledelsen vedrørende
massevaksinering tirsdag 26. januar.
Eventuelt
-

Lisa Bang
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