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Sak 1: Oppdatering fra helse 
  

• Nytt fra nasjonale myndigheter 
o Største antall smittede på et døgn i Norge siste døgn med 1156 
o Ukesrapporten til FHI melder om at vi er godt inne i 3 bølge av pandemien 
o R = 1,4 
o Antall innleggelser på sykehus er økende, 226 pr. i dag 
o Essensielt vaksinert helsepersonell får unntak fra karantene når de er på jobb (ikke 

privat). Hva som er essensielt helsepersonell, er det kommunen ved virksomheten 
som avgjør. 

• Vaksine 
o Phizer skal levere flere vaksiner ut i neste uke 
o Begynner vaksinering av neste gruppe (fra 65år) på fredag 
o AstraZeneca vaksinen er fortsatt på utredning og på vent i Norge 

 

• Smittesituasjon 
o Allerede 31 positive hittil i dag 
o 24 positive siste døgn 
o Vi ser ingen effekt av de strenge tiltak som ble satt fra tirsdag. Smittetallene er 

fortsatt ettdønninger etter utbrudd i forrige uke 
o Stemningen på testsenteret er fortsatt god selv med stort arbeidspress 
o Utfordring med smittevern på testsenteret, er i dialog med Per Bjørnar om 

anskaffelse av en brakke til. Dette må på plass så fort det kan la seg gjøre 
o Fått på plass nye ansatte på testing og smittesporing 
o Må se på evt. nye tiltak til uken om ikke tallen går ned over helgen 
o Trenger å få ut et budskap om å ikke vente med å teste seg om man har symptomer 
o Trenger også god kommunikasjon til de yngre på deres kanaler, muligens lage film? 

 

• Helseinstitusjoner v/Alice 
o Lage intern sak på endrede karanteneregler for vaksinerte ansatte 



o Har fått bekymringsmeldinger fra ansatte at om besøkende til beboere på 
kortidsplasser ikke overholder smittevernregler. Dette stiller de ansatte tidvis i en 
den del vanskelige og til dels ubehagelige situasjoner. Vurdere besøksforbud eller evt 
andre tiltak. 

 

Sak 2: Saker fra kommuneområdene 

• Oppvekst 

o Understreker behovet for god og balansert kommunikasjon av høye smittetall og 

bekymring rundt dette. Understreke at vi fortsatt har kontroll 

 

• Teknisk – ikke noe nytt å melde 

 

• Samfunn – ikke noe nytt å melde 

 

• Organisasjon v/Reidar 

o Bidrar med en person på smittesporing til helse 
o Møte med HTV og HVO i morgen 
o Understreker viktigheten av at slitne ansatte lokalt på virksomhetene benytter HMS 

teamene for risikovurdering og vurdering av tiltak. Viktig å løfte det som skal til et 
høyere nivå 

 

• Teknologi og endring 

o Bidrar med en person til smittesporing på helse 

 

• Kommunikasjon v/Pål 

o Lager en sak på de høye smittetall som går ut i morgen tidlig 

o Lager sak om budskapet tidlig testing hvis symptomer 

o Film til ungdom sjekkes i morgen 

o Endring i karanteneregler for vaksinert helsepersonell kommuniseres internt 

 

Evnt: 


