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Aktuelle punkter 

Smittesituasjonen

Testaktivitet 

Status vaksinering

Vaksinering Fornebu og oppskalering av vaksineberedskap

Koronapass 



Nye tilfeller uke uke 45 og 46



Andel barn unge vs voksne



Barn og unge



Vaksinasjonsstatus smittede



Smittekilde



Testaktivitet  

Tom 22.11   - 5 452 (hvorav 369 på hjul)    

Tydelig økning i utdeling 
av hurtigtester for selvtesting

Øke tilgjengelighet og etablerer 

en utdelingsstasjon i Sandvika 



Sykehusinnleggelser

Stabilt på 10 innleggelser pr 14 dager siste ukene

Eldre vaksinerte og yngre uvaksinerte

Bærum sykehus er på grønn beredskap 



Status i tjenestene
Tydelige nasjonale føringer på å holde seg hjemme ved symptomer 
på luftveisinfeksjon – selv om man er C19 negativ på test 

Høy slitasje for ansatte og ledere 

Kontinuitetsplaner iverksatt

Å skape utholdenhet i tjenesten over tid er krevende 



Koronapass

Koronapass kan i henhold til norsk lov kun brukes for å gi lettelser fra 
en restriksjon.

Innføring av koronapass forutsetter altså at det er vedtatt 
begrensende tiltak

Folkehelseinstituttet mener at coronapasset har begrenset effekt på 
smittespredningen



Status pr uke 46

Vaksinering innbyggere

Dose 1: 91,6 %

Dose 2: 82,6 % 

Dose 3 (over 65 og sykehjemsbeboere): 35,5 % 



Kapasitet vaksinasjon ved gjenåpningen 

Planlagt kapasitet ved oppstart Fornebu 8. nov: 

dagtid 5 dager i uken: i underkant av 2000 per uke – kan økes 
betydelig ved kveldsskift, samt vaksinasjon helg 

Med plan for økt beredskap innen 4 uker iht føringer fra FHI.

Kryssopplæring av ansatte 

19. november: FHI bestilling til kommunene om å doble kapasitet på 
1,5 uker fra 200.000 doser til 400.000 doser



Utsendte SMS innkallinger – Fornebu vaksinesenter

Høy aktivitet 
SMS-innkalling uke 47 – 4139 

Dose 1: 69 (67 bekreftet)

Dose 2: 82 (80 bekreftet)

Dose 3: 1 595 (1 359 bekreftet)

Utsendte innkallinger – Brynsveien 88 

Dose 2, 16 og 17-år: 2 393 (bekreftet 1 988)



Om Fornebu vaksinesenter 

Eget venterom med varme og stoler, utendørs belysning 

Godt samarbeid  mellom ledelse og en aktiv vernetjeneste 

Testere står aldri ute mer enn 30 min før de roterer inn

Flere supplerende lokaliteter er til vurdering mtp plan for dose 3 for 
hele befolkningen 


