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1 Godkjenne møteinnkalling 
Godkjent. 
 
Godkjenne referat fra møter 13. og 14. desember 
Innspill fra Grete Syrdal til referat fra 14. desember, avsnitt Vaksinering, 
kulepunkt 9. 
Kulepunkt 9 erstattes med følgende tekst: 
«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 kommunen i 

 



 

 

dag er i dialog med. Det kan bli relevant å samarbeide med flere på et senere 
tidspunkt, når vaksinasjonsprogrammet er rigget annerledes». 
 
For øvrig godkjennes referatene slik de foreligger. 
 

2 Status pandemi 

• Det er høy smitte i samfunnet, i helgen ble det registrert 441 nye smittede. 

• 2062/100 000 nye smittede siste 14 dager. 

• Fullvaksinerte smittede per uke 49 + 50:  52,75 %  

• Fortsatt mange barn og unge som er smittet, og en større andel smittede i 
aldersgruppen 30 – 60 år. 

• Noe nedgang i smitte blant sårbare grupper og eldre (70+): 3 % 

• Tilfeller med Omikron-smitte er 11 %. 

• Av alle som tester seg på Fornebu teststasjon tester 26 % positivt. 

• Det er registrert en betydelig økning i antall sykehusinnleggelser, med 16 
siste uken, hvorav et økende antall i aldersgruppen under 60 år. De eldste 
innlagte er vaksinerte og blant de yngre er flest uvaksinerte. 

 
Testing: 

• Godt og effektivt samarbeid med Grini Næringspark  

• Fortsatt høy grad av testing, og det er ledig kapasitet. 
 
Legevakt: 

• Responstiden ved legevakten er akseptabel ved legevakten. 

• Kommunalsjefen er i tett kontakt med lokal ledelse. Er i dialog om ekstra 
beredskapsplan for romjulen om sykefraværet skulle øke. 

 
Vaksinering: 

• Det er inngått samarbeid med fastlegekontorene, Apotekerforeningen, 
Moloklinikken og Heimevernet. 

• Det er et godt samarbeid med fastlegekontorene, de har vaksinert 
risikopasienter, egne listepasienter, private avtalefysioterapeuter og 
ansatte på krisesenteret. 

• Det er 4 apotek i Bærum som har nødvendig kapasitet til å bidra.  
Kommunen vil gå ut med informasjon til innbyggerne om at de må 
registrere seg for vaksinasjon på apotekene i digital timebok. 

• Moloklinikken og Aker Care vil inngå samarbeid med kommunen om å 
vaksinere innbyggere. Dette gjøres vederlagsfritt. De kan håndtere 400 
doser om dagen, 6 dager i uken i 4 uker. Innbyggere må bestille time via 
digital timebok. 

• Apotekene og Moloklinikken er selvforsynt med personell og vil selv 
registrere i SYSVAK. 

• Heimevernet er svært positive til å kunne stille opp med et fullverdig team 
på en tredje lokasjon, på kort varsel. 

• Vaksinetelefoni: det har vært utfordringer i TRIO men dette skal nå være 
løst 

• Dashboard med pandemistatus på kommunens nettsider er i drift. 
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Smittesporing: 

• Det har vært en utflating av antall smittede, holdt seg stabilt i det siste. 
Smittesporing har derfor noe bedre kontroll. Det bidrar også at skolene har 
hjemmeskole. 

• FIKS smittesporingsverktøy og utvikling av modul for selvregistrering av 
positive hurtigtester avlaster situasjonen på telefoni og for smittesporing. 

• Det er lagd gode prioriteringer, de over 65 på sykehjem og barnehager, 
uvaksinerte og skolebarna blir godt fulgt opp mht smittesporing. 
Resterende grupper kontaktes på SMS, dette fungerer, selv om noen 
personer og familier i mindre grad klarer å utnytte smittesporingskontakten 
via SMS. Overlegen mener tilbudet per i dag er forsvarlig. 

 
Frivillighet: 

• Frivillighetskoordinater i Velferd stab kartlegger frivillig innsats og hva disse 
kan bidra med. Primært vaksinering og logistikkarbeid. 
 

Barnehage og skole 

• Det er digital hjemmeundervisning i grunnskolen. 

• Situasjonen er utfordrende i barnehagene, og det er tett dialog i møter med 
hovedtillitsvalgte og vernetjenesten. 

• Det sendes frem et notat i dag, administrativt og politisk, med status for 
tiltakene. 

• Det rigges for utdeling av selvtester fra EL10 fra første uken i januar. 

• Det jobbes med en lokasjon 3 for vaksinering – det ble meldt inn behov til 
forsvaret sist torsdag. De har vaksinasjonsteam som kan stille på 3 dagers 
varsel, og kommunen vil i dag takke ja til bistand for vaksinering på lokasjon 
3 – Bekkestua ungdomsskole. Dette vil innebære noe administrasjon med 
Fornebu. Det er tett dialog med ledelsen ved skolen om potensielle 
utfordringer. 

• Det blir trolig oppstart i løpet av romjulen.  
 
Risikovurdering: 

• Kommuneoverlegen vurderer at Bærum kommune ligger på scenario 2. 

• Situasjonen kan bli mer kritisk for kommunen og sykehusene enn den er per 
i dag, smitteøkning, karantene og sykehusinnleggelser. 

 
Kommunikasjon 

• Det jobbes med informasjon rundt backlog koronameldinger 

• Viktig også å synliggjøre det store og gode arbeidet som gjøres på alle 
fronter 
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3 Sykefravær 

• HR-sjefen presenterte tall for totalt sykefravær per 15. og 30. november, 
med snitt-tall per mnd.  

• Tallene viser økende sykefravær, spesielt i barnehage, skole og velferd. 

• Statistikk for fravær relatert til karantene vil vedlegges referatet. 

• Det bes om statistikk opp mot tall for sykefravær nasjonalt 

• Det må tas med i tallgrunnlaget at fraværet er ulikt avhengig av tjeneste 
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som ytes, der enkelte yrkesgrupper fortsetter å jobbe hjemmefra selv om 
de er i karantene, mens man i yrker med brukerkontakt vil registreres som 
fravær. 
 

4 
 

Eventuelt 
 

• Det ble vist til møte i Interkommunalt politisk råd 20. desember der tema 
bla var ønske om en kampanje med tema «uvaksinerte oppfordres til å 
vaksinere seg».  
o Det må gjøres en vurdering av hvilke ambassadører/stemmer 

kommunen kan benytte for å nå aktuelle målgrupper, herunder den 
katolske kirken. 

o Temaet tas opp i Storbynettverk førstkommende onsdag. 
o Det anbefales at en kampanje starter over nyttår. 
o Kommunikasjon vil før jul markedsføre vaksinering, samt en videohilsen 

fra kommuneoverlegen. 
o Vurdere å benytte helsestasjonene og helsesykepleierne i skolen 

overfor gruppen barn og unge 
o Kampanjen må være i samarbeid med HDIR, KS og FHI. 

Lisa koordinerer og følger opp.  
 

• Det er innkalt til møte med HDIR i dag kl. 1600. 
Tema vaksinering og strategi for tiden fremover. 
 

• Kommende møter i kriseledelsen: 
Tirsdag 4. januar kl. 08:00 
Beredskap for at det kan komme innkallinger til ekstraordinær kriseledelse. 
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