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Sak 1: Oppdatering fra helse 
  

• Nytt fra nasjonale myndigheter 
o Nasjonalt 555 smittede siste døgn som er en liten nedgang 

• Vaksine 
o Det er registrert 8 dødsfall i Norge av vaksinerte personer. FHI kommer med 

henstilling om grundig vurdering av de som skal vaksineres 
o 210 nye doser ankommer i morgen, ca 42 doser skal brukes på helsepersonell. 
o Møte med de tillitsvalgte om prioriteringen av vaksine til helsepersonell.  
o Det er gjort vurderinger på innkjøp av et digitalt system for å kunne ha system på 

vaksinerte personer. Det skal settes to doser med et visst antall dagers mellomrom 
og dette er svært viktig å kunne sette i system for at det skal bli riktig. 

o Pr. nå så gjøres innkalling manuelt ved at servicetorget ringer opp de som skal få 
tilbud om vaksine. Dette er ikke en holdbar løsning. 

o Vurderinger av innkjøp er gjort i dialog med teknologi og endring som er 
fagkompetansen.  

o Det er opprettet et digitalt forum/arbeidsgruppe i Viken som heter Digi Viken Øst. 
Behov for et slikt system er gjeldende for flere kommuner og andre kommuner har 
allerede tatt dette i bruk. Dette spilles inn til denne arbeidsgruppen. 
 

• Smittesituasjon 
o Det er registrert 108 positive tilfeller i uke 1. Det har vært et stabilt trykk de siste to 

uker. 
o Det er registrert flest positive blant nærkontakter. 27% er i private husstander, 25% 

fra off. arr og 10% med ukjent smittevei. 
o Totalt ble det testet 1995 siste uke som er et gjennomsnitt på 282 pr/dag. 

 

• Helseinstitusjoner v /Kirsti 
o 1 positiv ansatt på helsehuset, 7 ansatte i karantene 
o 1 dødsfall ble registrert i går som er koronarelatert. Var bosatt på Karl Johansgate 

bofelleskap. 



o 2 ansatte i boveiledningstjenestene er bekreftet positive. Dette fører til både noen 
ansatte og brukere i karantene. 

o Det er nå strammet inn ytterligere på tiltak for de ansatte for å unngå 
smittespredning og karantener i våre helseinstitusjoner. 
 

Sak 2: Saker fra kommuneområdene 

• Oppvekst v/Erik 
o Registrerer at det er færre i karantene på bakgrunn av at det er rødt nivå i skoler og 

barnehager. 
o Har behov for å diskutere nivå på skoler og barnehager i morgen i kriseledelsen slik 

at informasjonen ut til virksomhetene kan komme så tidlig som mulig hvis endring. 
 

• Samfunn – ikke noe nytt å melde  
 

• Teknisk 
o Teknisk har i de siste dager fått smitte inn i flere team. 
o Tar en gjennomgang av rutiner og prosedyrer for smittevern i teknisk 
o Bekymring fra ansatte i transport om transport til og fra aktivitetssenter utgjør 

smitterisiko.  
o Helse vurderer dette til å være trygt med de tiltak som er satt. 

• Karantenehotell 
o 137 beboere pr. i dag. Ankommet mange i helgen 
o Utfordringer med beboere som kjenner hverandre og ønsker fest med alkohol. 

Politiet ble tilkalt i løpet av helgen for å ta hånd om en ruset person. 
o Hotellet har økt vaktholdet  
o Utfordring med at mange ikke tester seg på grensen og skal testes innen 24 timer. 

Det betyr at kommunen må ta ansvar for denne testingen. Lene og Kamaldeep gjør 
en vurdering og lager en strategi. 
 

• Organisasjon v/Reidar 
o Samhandlingsmøte med hovedtillitsvalgte og HVO i morgen 

 

• Teknologi og endring – ikke noe nytt å melde 
 

• Kommunikasjon v/Pål 
o Nettmøtet tidligere i dag gikk bra. Hovedsaker som befolkningen er opptatt av er 

tiltak i skoler og barnehage og stenging av treningssenter 
 

Sak 3: Utbruddet i Sparta Amfi 

• Spørsmål fra daglig leder om mulighet for å trene i Sparta Amfi for de friske spillerne som 
ikke er i karantene. 

o Det er i utgangspunktet selve amfiet og mulig kontaktsmitte som har vært utfordring 
ved dette utbruddet. 

o En strategi med tiltak for eventuelt oppstart av trening for de som ikke er i karantene 
må lages av Sparta for å unngå smitte. Denne bør godkjennes av kommunen før 
oppstart  

o Amfiet ble stengt også med bakgrunn i at teknisk ikke hadde driftspersonell for å 
kjøre ismaskinen. Dette må avklares før åpning for trening 

o Sapna tar også kontakt med FHI for en uttalelse om situasjonen 
 

• Kunstisløperne kan bruke banen utendørs for individuell aktivitet, ikke for organisert trening 



• Fysioterapeut kan fortsette sin virksomhet forutsatt at det foretas smittevasking av lokaler 
som er tidligere benyttet av mulig smittede spartaspillere 

• Kontorlokaler i Amfiet kan benyttes forutsatt at det blir foretatt rengjøring som vanlig 
 

 
Eventuelt 

 


