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1 Oppdatering etter kveldens pressekonferanse.   
Det viktigste nå oppfattes å være vaksinering. Åpnet opp for at lærere og 
barnehagepersonell skal prioriteres for 3.dose.  
 
Utdrag etter nye nasjonale regler, gjeldende fra 15.12: 

1. Alle over 45 skal ha tilbud innen midten av januar – hastigheten må opp – 
tempoet må økes. Vaksinen er det aller viktigste. Dataene vi har viser at 
vaksinen p.t. beskytter mot alvorlig sykdom.   

2. Forsvaret skal bistå kommunene (forsvarets sanitet, helsepersonell, vakthold, 
varelevering mm) 

3. Apoteker skal bistå alle kommuner nasjonalt, med vaksinering 

 



 

 

4. Intervallet kortes ned fra 20 uker til 18 uker for 3. dose 
1. Alle skal ha hjemmekontor, hvis de kan 
2. Begrense nærkontakter 
3. Antallsbegrensning arrangement 

1. 20 inne i lånte og leide lokaler/ 50 ute 
4. Skjenkestopp over hele landet 
5. Skole og fritid 

1. Gult trafikklys i barnehage, barneskole + ungdomsskole, men åpne 
2. Rødt nivå i VGS 
3. Tiltakene gjelder i 4 uker 
4. Dose 3 til alle ansatte i skole og bhg 
5. Mer testing – alle testes før tilbake skole og jobb 

6. Fritid 
1. Inne max 20, med mindre samme kohort 
2. Ikke cuper/kamper eller turneringer med flere kohorter 
3. Holde 1 meter 
4. Voksne. Avlyser idrett og fritid både inne og ute 

1. Max 20 på utetrening og 1 meter 
7. Tiltak varer i 4 uker 
8. Ikke begrensning i private hjem (10 gjester + 20 en gang i julen) 

1. Arrangement 20 inn leide/ute 50 
9. 15 mill hurtigtester + 50 mill hurtigtester neste år 
10. Samfunnskritisk personell kan teste seg ut av karantene 
11. Økonomisk kompensasjon kommer i morgen 
12. Gjelder fra natt til onsdag 

 
Lokasjoner: 

• Brynsveien 88, Fornebu og 1 lokasjon sentralt beliggende i Bærum kommune 
Vaksinasjon: 

• Møte i dag med apotekerbransjen, NMD og konkret leverandør. Apotekene 
melder de kan sette mellom 20-100 vaksiner om dagen. KS og FHI, samt 
apotekerforeningen jobber med en nasjonal veileder for samarbeidet mellom 
apotek og kommuner. 

• En avtale er på trappene med Legevakt Vest om testing 

• I en avtale med private aktører forutsettes det at myndighetene gir oss rom til å å 
være fleksibel med prioriteringsgruppene, slik som i boliger med beboere med 
nedsatt funksjonsevner blir både beboere og ansatte vaksinert, uavhengig av 
alder. Vi har et ansvar for vaksineintervallet og det skal opprettholdes. 

• Kontakt  i kveld med tillitsvalgt for fastlegeordningen, Kristin Grefberg. Tillitsvalgte 
er positiv til at fastlegene skal bidra med vaksinering, kartlegging om hvilke kontor 
som kan bidra går ut til fastlegene i morgen.  

• Det planlegges for å doble kapasiteten på Fornebu, 20 nye vaksinatører, doble 
skift i januar, planlegges for å sette mellom 9 og 10.000 vaksiner i uken.  

• 90,6 % har fått tilbud om dose 3 over 65.  

• Fyller opp listen med risikogruppe 4B. Også private helsepersonell vil få tilbud om 
vaksinering; som tannleger og fysioterapeuter. 

• Omkring 6 % av av innbyggere 45-65 år har fått dose 3. 



 

 

• Det planlegges for mer testing. Bærum har anskaffet 100’ hurtigtester i dag og 
nye 100’ innen uken er omme. 

• BHTJ har dropin-dager, disse kan kanskje benyttes til pedagoger og 
undervisningspersonell. Ansatte i bhg og skole vil få tilbud om vaksinering siste 
uken før jul, fra 20. des.  

• Det oppfattes at det  er gitt klarsignal til også å benytte bedriftshelsetjenester i 
private virksomheter. 

• Fra midnatt natt til onsdag innføres felles karanteneregler, uavhengig av 
virusvariant; karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med 
mulighet for å teste seg ut etter 7 døgn. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut 
etter 3 døgn, men fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn. 

• Knyttet til unntak §6 for personell i kritiske samfunnsfunksjoner i arbeidstiden, 
med blant annet krav om negativ test samme dag som arbeidet skal 
gjennomføres. I bred definisjon gjelder det også for personell i bhg og i skole. 
Drøftes i møte med ansattrepresentanter i morgen, torsdag. 
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