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Kommunedirektøren

Svar på spørsmål om Bærum vaksinesenter

Kommunedirektøren har mottatt følgende spørsmål fra representanten Sølberg fra Miljøpartiet
de grønne:
Det er opprettet et vaksinasjonssenter i Rud Idrettspark. Mange kan kjøre dit, men ikke alle har bil
eller mulighet til å gå. Hva er tilbudet til folk som ikke vil eller bør risikere å bli smittet på
kollektivtransport? Kan de bli hentet og hvordan ber de eventuelt om det?
Lurer også på hvordan forsinkelser i leveranser til EU påvirker oss, men det regner jeg med at vi får
en generell oppdatering på uansett.
Her følger kommunedirektørens svar:
Hva er tilbudet til folk som ikke vil eller bør risikere å bli smittet på kollektivtransport? Kan de
bli hentet og hvordan ber de eventuelt om det?
Ved Bærum vaksinesenter (Bærum idrettspark) er det tilrettelagt godt med parkeringsplasser og
med «drop-off»-funksjon i umiddelbar nærhet av inngangen til vaksinesenteret. Kommunens
parkeringsvakter vil sørge for god flyt i trafikken og henvise til tilgjengelige parkeringsplasser. Det
er lagt opp en egen parkeringsstrategi i forbindelse med vaksinesenteret, slik at trafikk-kaos
unngås.
Kommunen oppfordrer de som ikke har anledning til å komme seg til vaksinesenteret selv, om å
bruke sine nærmeste om hjelp til å komme til vaksinesenteret.
Kollektiv-tilbud kan også benyttes. Til Bærum Idrettspark kommer man med buss linje 251A, 215B,
160, 240 og 210. Det er også kort vei fra T-banestasjonen og ned til hallen.

Kan de bli hentet og hvordan ber de eventuelt om det?
Det er viktig at vi ivaretar våre mest sårbare hjemmeboende og alvorlige syke pasienter og sikrer
at alle får vaksine. Derfor har kommunen opprettet et mobilt vaksineteam som i samarbeid med
hjemmesykepleien vil sikre vaksinering i innbyggerens eget hjem.
Vaksinering gjennom mobilt vaksineteam iverksettes etter ordinasjon fra fastlegen. Det vil ligge
en medisinsk faglig vurdering til grunn. Eldre og/eller syke som ikke kan komme seg til
vaksinesenteret må dermed henvende seg til sin fastlege dersom de har behov for vaksinasjon i
hjemmet.
Kommunedirektøren ser at det i Budstikka står referert at kommunen ikke har fått lov av
Folkehelseinstituttet til å sette opp egen transport eller pasientreiser for dem som skal vaksiners.
Dette er ikke korrekt. Det er ingen nasjonale anbefalinger som tilsier at kollektivtransport ikke er
tillatt. Dette er i denne sammenhengen blitt forvekslet med at kommunen ikke har lov til å
benytte pasientreiser til transport til vaksinasjon eller testing i Covid-19 sammenheng.
Jmfr. https://pasientreiser.no/helsepersonell/rekvirere-transport/reise-til-test-og-vaksinasjon-avcovid-19.
Kommunen planlegger ikke så langt å sette opp egen transport til og fra vaksinasjon på
vaksinesenteret. Derimot ønsker kommunedirektøren å etablere et samarbeid med ulike frivillige
organisasjoner som kan bistå enkeltpersoner som ellers ikke kan komme seg til vaksinesenteret.
Kommunen vil legge til rette for nødvendig smittevernopplæring og utstyr for sjåfører.

Lurer også på hvordan forsinkelser i leveranser til EU påvirker oss, men det regner jeg med at vi
får en generell oppdatering på uansett.
Ja, forsinkelser i leveranser fra EU forsinker vaksinearbeidet i Bærum kommunen i stor grad og på
lik linje med alle andre kommuner i Norge.
Bærum kommune var forberedt på å få de første vaksinedosene allerede i desember 2020. Slik ble
det ikke. I motsetning til Oslo, fikk Bærum sin første vaksineleveranse først i uke 1, 2021.
Kommunen følger nøye med og er i god dialog med FHI vedrørende fremtidige vaksineleveranser.
På nåværende tidspunkt er det vanskelig å forutsi frekvensen og mengde vaksinedoser som
kommer til Bærum. Antall vaksiner varsles senest 1 uke før leveranse. Kommunen er alltid
garantert å få vaksiner til dose 2.

