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Sak 1: Oppdatering fra helse 
  

• Nytt fra nasjonale myndigheter 
o Smittetallene har flatet ut 
o Innleggelse på sykehus har økt 

• Vaksine 
o Vaksinasjonen går etter planen. Vaksinasjon på Quality starter opp i dag kl. 17.  
o Starter også vaksinasjon av helsepersonell 
o For vaksinasjon av helsepersonell så er det delt inn 4 helseområder som skal få 

vaksine først. Det har vært en tett og god dialog med tillitsvalgte om denne 
prioriteringen. 

• Smittesituasjon 
o 16 positive tilfeller siste døgn 
o Flertallet er kjente nærkontakter, 1 med ukjent smittevei. 
o 9 er smittet i husstand og 5 på arbeidssted. 
o Høy testaktivitet som er gledelig 
o 6 positive tilfeller er meldt inn hittil i dag 

 

• Helseinstitusjoner v /Alice 
o 1 ny ansatt smittet ved Kruseløkka sykehjem 
o 1 ny ansatt ved helsehuset smittet 
o Det har vært gjort en henvendelse til vikarbyrå for å kunne klare driften i noen av 

helseinstitusjonene 
o Det innføres nå svært strenge smitteverntiltak for ansatte i alle helseinstitusjonene. 

Dette for å unngå at det spres smitte mellom de ansatte på disse stedene som igjen 
skal sikre forsvarlig drift. 

o 1 ny ansatt smittet på aktivitetssenter. En beboer på et bofelleskap knyttet til dette 
er også. Dette fører til at 4 ansatte på det aktuelle bofelleskapet er satt i karantene. 
 

  



Sak 2: Saker fra kommuneområdene 

• Oppvekst v/Erik 
o Ikke noe nytt å melde 

 

• Samfunn 
o Det skal jobbes med tiltak i endret forskrift på torsdag i kriseledelsen. Juristen kalles 

inn til dette møtet 
 

• Teknisk 

• Karantenehotell 
o Rolige forhold 

 

• Organisasjon v/Reidar 
o Orienterer om at HR har satt sin krisestab i går 
o Samhandlingsmøte med hovedtillitsvalgte og HVO er gjennomført i går hvor det ble 

redegjort fra kriseledelsen. Det ble også holdt en orientering om AML brudd.  
o Questback fra KS om evaluering av kommunen om håndtering av pandemien 

utsettes til smittesituasjonen er litt roligere 
 

• Teknologi og endring  
o Innmeldt til DigiViken Øst om behovet for samkjøring av system i Viken i forbindelse 

med håndteringen av vaksinering av befolkningen. 
 

• Kommunikasjon v/Pål 
o Sak om prioritering av vaksiner til helsepersonell 
o Det er laget en grafisk fremstilling av Sapna og Pål på smitteveier som skal publiseres 

på våre nettsider.  
 

Sak 3:  Sparta Amfi 

• Henvendelse om friske spillere som tidligere har vært smittet kan bruke hallen til trening 
o Det er besluttet at disse kan bruke amfiet for å trene. Det er ingen medisinsk 

faglig grunn som tilsier noe annet. Det har også vært en dialog med FHI om 
dette. Helse har drøftet de svar på etterlevelse av tiltak som Sparta har 
oversendt. 

o Teknisk v/Hasse som har driftsansvaret i Sparta Amfi svarer ut om det er mulig å 
holde anlegget åpent for disse til å trene. Det må være forsvarlig i henhold til 
drift før det åpnes for trening. 
 

Sak 4: Drøfting av nivå for skoler og barnehager i neste uke – uke 3 

• Drøfting er gjennomført i helse i dag 
o 108 smittetilfeller i sist uke 
o Flat utvikling og andel med ukjent smittevei har gått ned. Sist uke var den på 10% 
o Sapna henviste til en ny studie fra FHI som omhandler hvilken rolle barn spiller i 

smitte og smitteveier 
o Barneskoler/barnehager:  

Helse anbefaler på bakgrunn av dette at barneskoler og barnehager går over til 
gult nivå i uke 4 (gjeldende fra 25.01.21). Viderefører med dette rødt nivå ut uke 
3.  

o Ungdomsskoler og VGS: 
Helse anbefaler at disse videreføres på rødt nivå i uke 3 i henhold til de nasjonale 
tiltakene 



o Forslag fra Pål å initiere til et samarbeid med FAU’ene gjennom kommunale FAU  
 

Eventuelt 

• Det er behov for daglige møter i kriseledelsen også i uke 3. Lise-Lotte kaller inn 

• Karianne Bergmann starter opp som virksomhetsleder i Helse mandag 18.01.21. Hun 
kalles inn til møtene i kriseledelsen istedenfor Tove. Tove deltar ved behov. 


