
Referat fra kriseledelsen – koronautbrudd 
Dato: 14. april  
Klokken: 13.00-14.00   
 
Til stede: Arthur Wøhni, Hilde S. Lystad 
På telefon/Teams: Erik Kjeldstadli, Lisbeth Hammer Krog, Siw Wikan, Brita Holmen, Kristin Nilsen, 
Bente Rudrud Herdlevær, Frantz L. Nilsen, Svein Finnanger, Lisa Bang, Erik Førland, Eirik Lindstrøm, 
Morten Svarverud, Ingrid E. Glendrange 
 

1 Agenda og referat 

 • Referat fra 08.04 vil være klar til møtet 16.04.  

2 Orienteringer 

 Oppsummering fra påskedagene  

• Pandemigruppen 
o 15 dødsfall 
o 15 innlagt på Bærum sykehus, 14 av disse er fra Bærum 
o 23 brukere i helse og omsorgssektoren er smittet 
o 63 ansatte i helse og omsorgssektoren er smittet 
o PT 5 på Dønski (smittet tatt imot fra sykehus) 
o Foretatt flere tester  
o God kapasitet på koronatelefon og 116 117 
o Større pågang på legevakt i ordinær drift 
o Det skal etableres smittesporingsgruppe med ressursteam, for å jobbe med 

smittesporing og lederstøtte i PLO og HESO 
o Frivillighetssentralen: få henvendelser 
o Psykisk helsetelefon: 3 henvendelser 

 

• Operativt kriseteam – fellestjenestene 
o Rolig påske, ingen avbrudd hos DigIT 
o Fellestjenester jobber med bemanning 
o Feriehåndtering, konklusjon kommer på fredag 

 

• Samfunn  
o Røde Kors på utfartsstedene, godt mottatt. Mange folk ute, mye telting i marka. Noe 

festing og fyll. 
o Natur og idrett patruljerte på friområder og utfartssteder 
o Bærum sportsklubb på Kadettangen 
o ISI: noe kø i påsken, vurderer utvidelse av åpningstider fra neste uke. 
o Ok drift på Vann og avløp, Transport, og Vei og trafikk. 

 

• Annet   
o Politiet meldt tilbake at det har vært noe tett på skjenkesteder i kommunen. Dette 

må følges med på i ukene som kommer. 
 

3 Andre saker  

 Situasjonen ved sykehjemmene – videre oppfølging, ved Morten Svarverud 

• Vallerhjemmet: 8 brukere og 32 ansatte smittet, 7 døde 
o Tiltak: Smittevernsutstyr brukes på hele institusjonen, alle brukere og ansatte testes, 

opplæring i bruk av smittevernsutstyr, deler opp avdelinger: smittede, ikke smittet 
og mistenkt smittet 



o Pårørende som skal være hos familiemedlem i livets siste fase må benytte 
smittevernutstyr 

 

• Nordraaks vei BBS: 
o 1 smittet, 1 dødsfall 
o 8 beboere, hvorav 7 har symptomer, fordelt på to grupper er isolert 
o 3 ansatte smittet 
o Ansatte bruker smittevernutstyr på avdeling med isolerte brukere 

 

• Østerås BBS: 
o 3 dødsfall 
o En avdeling er isolert 
o 2 ansatte smittet, 1 er frisk 
o Ansatte på isolert avdeling benytter smittevernutstyr 

 

• Samlokalisert boliger: 
o 2 nye smittede beboere i samlokalisert bolig 
o 1 ansatt smittet 
o 1 beboer legges inn på Bærum sykehus i dag 

 
Oppstart barnehagene 20.04, ved Erik Førland 

o Det planlegges for åpning barnehager 
o Fokus på smittehindring: hygienetiltak, tidlig isolering av syke, og 

kontaktreduserende tiltak 
o Kartlegger disponibelt personell og antall barn som kommer tilbake i barnehagene 

den første uken 
o Det vurderes redusert åpningstid 
o Det vurderes smittevernutstyr, ekstra renhold, måltider og utetider 
o Er i løpende dialog med foreldre og ansatte som er bekymret 

 
Videre oppfølging av Covid-19 i Bærum  
Disposisjon for plan for videre arbeid 

o Diskusjon om organisering av Kriseledelsen i tiden fremover, herunder økt 
involvering av formannskapet 

o Det vil fortsatt rapporteres ukentlig til Fylkesmannen og redningsledelsen  
 

4 Oppsummering – beslutnings- og oppfølgingspunkter. 

 • Neste møte: Torsdag 16.april kl. 13.00-15.00   
o Videre organisering av Kriseledelsen 
o Risikovurdering og presentasjon av scenarioer, Christian Græm 

 

 

 


