
Hovedutvalg bistand og 
omsorg 19.1.22

Kommunalsjef Grete Syrdal 



Mange nye føringer på kort tid

Desember 20 Nedskaler kapasitet etter dose 2

27. September 21 Nedskaler til 200.000 i uka / ca 5000 for Bærum

13. Oktober 21 Prioriter influensavaksinen 

5. November Prioriter Covid vaksine

12. November Alle over 18 år skal tilbys boostervaksine
Doseintervall for de over 65 år reduseres fra 6 til 5 mnd

26. November Kommunene bes legge til rette for 3. dose til alle over 45 etter at 
man er ferdig med alle over 65 år

30. November Nasjonalt mål om 400.000 doser pr uke / ca 10.000 Bærum

6. Desember Doseintervallet for folk over 45 år reduseres fra 6 til 5 mnd

13. Desember Doseintervallet for folk over 45 år og for gruppe 4 B, samt ansatte 
i helse- og omsorgstjenesten reduseres fra 5 til 4,5 mnd

Fra Aftenposten 31.12



Status dose 3 – alle over 18 år



Nytt om vaksinasjon 
• Pfeizer

• Nå også anbefalt for kvinner under 30 år

• Barn fra 5 år tilbys vaksine
• Bærum mottar disse vaksinene uke 4
• Ikke anbefalt å gjennomføre på skolene 
• Samler aktiviteten i Brynsveien i mindre grupper

• Byggeplasser 
• Ambulant vaksinasjon 
• Kontakt etableres med BNL og Skanska
• Erfaringer med tilsvarende opplegg i Oslo innhentes



Timebooking 
versjon 1.0





Om testing

• Fortsatt ledig PCR kapasitet – det rapporteres hver kveld og det er 
fortsatt daglig over 100 ledige timer på nettbooking ved Grini 
teststasjon

• Besluttet jevnlig testing i grunnskolen x2 pr uke fra og med torsdag 
denne uken 

• Kommunene skal ha lager av hurtigtester tilsvarende 2x sin befolkning 
• Vi jobber for en løsning hvor skolene i nærmiljøene kan ha en rolle i å 

tilgjengeliggjøre tester for innbyggerne i kommunen
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