
Møter i kriseledelsen – koronautbrudd 
Arbeidsdokument for loggføring i CIM 
 
Dato: 16.04.20 
Klokken: 12.00-14.00 
På Teams:  Erik Kjeldstadli, Lisbeth Hammer Krog, Siw Wikan, Eirik Lindstrøm, Hilde Stranden-Lystad, 
Ingrid E. Glendrange, Bente Rudrud Herdlevær, Svein Finnanger, Lisa Bang, Frantz Leonard Nilsen, 
Arthur Wøhni, Kristin Nilsen, Brita Holmen, Gunvor Erdal 
 

1 Referater 
 Godkjenning av referater fra møter 8. april og 14. april 
2 Orienteringer 
 Fra Pandemigruppen: 

• Smittede: 386 totalt, 4 nye fra i går 
• 18 dødsfall 
• 12 innlagt på Bærum sykehus 
• Status Vallerhjemmet: 13 smittede brukere 
• 28 smittede pasienter i helse og omsorg 
• 56 ansatte i helse og omsorg smittet 
• 198 ansatte i helse og omsorg i karantene 
• Koronatelefon: flere henvendelser fra foresatte i forbindelse med oppstart av 

barnehage og skole, og spørsmål om testing hvis luftveissymptomer 
 
Fra fellestjenestegruppen: 

• Jobber med bemanning av helsepersonell, behovet er stort og det er store 
utfordringer 

• Det er laget SMS-løsning for ressursallokering 
• DigIT går som planlagt 
• Innstallering av TV på Dønski går som planlagt 
• Forberedelse av mulighet for økt testkapastet på Skui grensehus 
• Gjennomføring av smittevask på fellesarealer på Vallerhjemmet 

 
Fra kommunaldirektør velferd: 

• Barnehage: Åpningstid første uken: 08.00-15.30, smitterutiner kan da ivaretas på 
god måte fordi alle ansatte er på jobb 

• Bemanningsnorm: En ansatt per tre barn under tre år, en ansatt per seks barn over 
tre år: krevende situasjon. Oppfølging i kriseledelsen neste uke. 

• Skole: Vurderer kun ettermiddagsøkt i SFO for å ivareta smitterutiner på god måte 
• Vallerhjemmet: alle tiltak iverksatt: smittevernutstyr, testing av alle, fordeling av 

brukere, opplæring hygienerutiner 
 
Fra kommunaldirektør samfunn: 

• ISI: Jobber for å gå tilbake til ordinær skiftordning og åpningstid 7-21 fra og med 
mandag, men begrensning av antall samtidig inne på rampen. Ekstra 
smitteverntiltak iverksatt 

• Idrettsanlegg er fortsatt stengt for publikum 
• Bibliotekene ønsker å åpne for utlevering av bøker, utarbeider rutiner sammen med 

kommuneoverlegen 
 

3 Kommunikasjon 



 • Vallerhjemmet i nasjonale medier 
• Fokus på god informasjon til medarbeidere og foresatte i barnehage og skole 

4 Andre saker 
 • Presentasjon av lokale covid-19-scenarioer, ved Stein Erik Skilhagen, strategi- og 

utviklingsenheten 
 

• Presentasjon av langsiktig beredskapsplanlegging i helse og omsorg, og økt kapasitet for 
legevakt og testing  
 

• 17.mai feiring i Bærum kommune 
o Flaggheising, salutt og tale foran rådhuset på morgenen – dette vil streames 
o Festforestilling fra kulturhuset – denne vil streames 
o Kommunikasjon: Gå ut med budskap om at tradisjonelle barnetog avlyses og 

oppfordre FAU-ene til å være kreative 
o Kommunen pynter utendørs i gatene 

 
• Frigjøringsdagen 8. mai: liten markering – denne vil streames 

 
• Videre arbeid i kriseledelsen: møte en gang i uken, tirsdager kl 13.00 – før 

formannskapsmøter onsdag 
 

• Bruk av ansiktsmasker: avventer nasjonale retningslinjer 
 

5 Beslutninger/ konklusjoner 
 Oppfølging kommunaldirektør velferd: 

• Hvilken minimumsbemanning for helsetjenester/helsesykepleiere i skolen trenger 
vi, hvilke oppgaver må ivaretas? 

• Oppfordre pensjonerte helsesykepleiere til å søke midlertidig jobb 
• Smittevernutstyr: opprettholder system med direkte bestilling fra egne leverandører 

i tillegg til sentral levering 
 

• Retningslinjer for bruk av rådhuset til mindre møter – Eirik Lindstrøm følger opp 
 

• Bruk av smittesporings-app: følges opp i kriseledelsen i neste uke 
 

 


