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Det ble i går kveld kl.20:45 avholdt ekstraordinært møte i kriseledelsen med 
oppsummering etter regjeringens pressekonferanse.  
Referatet godkjennes i neste møte. 
 

2 Status pandemi 
 Det er sterk økende smitte i samfunnet, og det forventes at smitten vil stige 

ytterligere samt gi flere sykehusinnleggelser. 
 7 – 8 % av alle positive er Omikronsmittet, for tre dager siden var ca. 15- 20 

av nye smittede per dag smittet med Omikron, man antar dette er doblet i 
dag. 

 Smitte blant barn og unge utgjør ca. 40 %, det er mye smitte i 
aldersgruppen 40 – 50 år, lite smitte i den eldste aldersgruppen. 

 Ingen utbrudd på sykehjem. 
 Det er mye smitte ved enkelte skoler, og ved 6 -7 skoler er det påvist 

Omikron. Ved skoler med raskt økende utbrudd mistenkes Omikron.  
 Ingen sterk økning i sykehusinnleggelser, 10 i forrige uke, 7 denne uken, de 

fleste 70 +. 
 Det vil i nye rapporter til kommuneoverlegen over sykehusinnleggelser, 

vises tall for siste uke for ulike aldersgrupper som er innlagt. 
 Smittesporing er presset og ikke ajour, men det jobbes slik at følgende 

grupper prioriteres: Omikronsmittede, aldersgruppen 65+, barnehagebarn 
og uvaksinerte. For skolene følger smittesporing eget SMS-opplegg. 

 Kommunen er svært presset på testkapasitet. 
 Kommuneoverlegen vurdere kommunen å ligge på risikoscenario 2 (++). 
 Statlige myndigheter har presentert et scenario for Omikron-smitte i 

samfunnet. Bærum kommune har beredskapsplaner for scenarioer, og 
status for planverket vil bli sjekket i samarbeid med kommunalsjef PLO. 

 
Vaksinering: 
 Det er nå lagt plan for vaksinering av undervisningspersonell i skoler og 

barnehager. Det ble i møte i dag besluttet å ta i bruk helsesykepleiere og 
BHTJ for vaksinering av disse gruppene, og vaksinering vil bli gjennomført i 
løpet av neste uke. 

 Det har vært god dialog med fastlegene i kommunen, som er positive til å 
bidra med vaksinering. Dette følges opp videre. 

 Alternativer for ulike lokasjoner for vaksinering er gjennomgått, og 
kommunen vil gå videre med konkret ROS knyttet til Bekkestua skole som 
vaksinasjonslokale. 

 Det er også lagt en plan for utvidelse av vaksinasjonskapasitet på Fornebu i 
januar. 

 Kommunen har rekruttert mer personell på booking for vaksinetime, noe 
som gir økt kapasitet. 

 Bruk av forsvarets personell i vaksineringsarbeidet vil bli koordinert 
gjennom statsforvalter.  

 Avtale med Legevakt Vest er på plass og signert, opplæring skjer i morgen. 
Vil være operativt i lav-skala fra torsdag denne uken, fullskala fra mandag. 
Kjøpet gjelder en totalpakke for testing. De benytter internt 
distribusjonsnett, innbyggere får ingen kostnader. Det jobbes med en 
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løsning for timebooking og detaljering for hele prosessen rundt test og 
smittesporing. 

 Venteforholdene ved Brynsveien er under utbedring. 
 Noen apotek har liten kapasitet og i denne fasen er det behov for 

samarbeid med de apotekene som kan vaksinere 100 eller flere. Det er 
disse apotekene kommunen i dag er i dialog med. Det kan bli relevant å 
samarbeide med flere på et senere tidspunkt, når vaksinasjonsprogrammet 
er rigget annerledes. 

 Kommunen har vært i dialog med fastlegene og hittil har 9 legekontor 
bekreftet at de kan delta på vaksinering. 

 
Selvtester: 
 Første leveranse kommer i morgen, leverandør pakker om. 
 Kommunen prioriterer egenkjøpte tester til oppvekst-området 
 For 2. levering (100 000 ekstra) vil Bærum næringsråd bistå med 

tilgjengeliggjøring av selvtester for innbyggerne. 
 Rigg hos Grete vil bli vurdert styrket 
 
Skole og barnehage: 
 Barnehage og SFO-tilbud er tilgjengelig gjennom romjulen for barn av 

samfunnskritisk personell. 
 Det er lagt planer for oppfølging av ekstra utsatte barn og unge gjennom 

romjulen. 
 Kommuneoverlegen orienterte om at det i går ble innført karanteneregler 

for å få mer kontroll med skolesmitten. Kommuneoverlegen vurderer at 
skolene bidrar vesentlig til opprettholdelse av smitten i samfunnet.  

 Nye regler for nærkontakter vil være et riktig og målrettet tiltak for å 
redusere smitten på skolene. Kommunen vil også ytterligere øke testingen 
på skolene.  

 Kommuneoverlegen vurderer at de tiltakene og innstrammingene som per i 
dag er foreslått, bidrar godt til å begrense smitten i vårt lokalsamfunn og i 
skolene.  

 Kommuneoverlegen, kommuneadvokaten og kommunaldirektøren vil i 
ettermiddag avholde et møte vedr. tiltakene i skolene.  
 

4 Eventuelt 
 Sykefravær 

o HR-sjefen orienterte om at det er et økende langtidsfravær i oktober og 
november. 

o Det vil bli gitt en gjennomgang av sykefraværstatistikken i neste møte. 
 
 Spytt-tester 

o Kommunalsjefen orienterte om e-post mottatt i september 2021 fra 
Vestre Viken, laboratoriet, med begrunnelse for hvorfor de per i dag 
ikke analyserer spytt-tester. 

Etterskrift – kommende møter i kriseledelsen: 
 Mandag 20. desember kl. 12:00 
 Tirsdag 4. januar 2022 kl. 08:00 
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