
Referat fra kriseledelsen   
Dato: 28. april  
Klokken: 13.00-15.00  
På Teams: Erik Kjeldstadli, Bente R. Herdlevær, Brita Holmen, Eirik Lindstrøm, Frantz Leonard Nilsen, 
Gunvor Erdal, Hilde Stranden Lystad, Kristin Nilsen, Lisa Bang, Lisbeth Hammer Krog, Siw 
Wikan, Svein Finnanger, Ingrid E. Glendrange,   
  

1  Referat fra 21. april  

  Referatet godkjennes  

2  Orienteringer  

  Pandemigruppen:  
• Smittede: 409 totalt  

o Ingen nye smittede gjennom helgen  
o Testet 91 i helgen  
o Testet 60 på mandag  
o Mandag: registrert 3 nye smittede (2 tidligere registrerte fra Ullevål sykehus)  

• Bærum sykehus: 7 innlagt, 1 koronarelatert intensivbehandling  
• Ansatte i karantene: 140 i helse og omsorg, hvorav 130 i PLO  
• Ansatte smittet: 50 (35 friske)  
• Brukere smittet: 24 totalt (8 brukere friske), fordelt slik:  

o Hjemmeboende: 4 smittet  
o Samlokalisert bolig: 2 smittet  
o Sykehjem: 18 smittet  

• Vallerhjemmet: 9 smittede, 10 døde, 34 ansatte smittet  
• Testkapasitet:  

o Økes til 5 prosent av befolkningen mai/juni  
o Møte med Helsedepartementet: Økt personell og utstyr er nødvendig – 
problemstillinger løftet i møte  

  
Fellestjenestegruppen:  

• Tilbakeføring av helsesykepleiere fra PLO til barnehager: ressursuttaket er 
gjennomgått og kommunalsjefen anbefaler tilbakeføring av inntil 16,4 årsverk av totalt 63 
ansatte. Konsekvens: koronatelefon og e-post slås sammen til en, døgnbemanning 
avsluttes og åpningstider innføres.   

o Dilemma til diskusjon: Hvilke skolehelsetjenester skal vi prioritere opp mot 
tjenester i PLO?  

• For å øke testkapasitet, hente inn helsesekretærer og leger utenfra, med bistand fra 
frivillige som Røde Kors og Norsk Folkehjelp  
• 46 helsesykepleiere omdisponert til legevakt, 99 sykepleiere er omdisponert i 
ordinære stillinger  
• Det planlegges for 18 nye sykepleiere på ny teststasjon. Behov for ytterligere 12 på 
testing på legevakt og testing på hjul  
• Ingen ledige helsesykepleiere i ressurspool p.t  
• Det jobbes med bookingløsning for testing når denne skal økes  
• Det utvikles app for smittesporing, er ferdig 20. mai  
• Det er forsterket renhold på Vallerhjemmet  
• Behov for bistand på smittevernutstyrs-lager  
• Barnehage har behov for ekstrapersonell. Nav bistår med ressurser, avtalen gjelder fra 
29. april  

  
Kommunaldirektør samfunn:  



• Åpning av idrettshaller: Kommuneoverlegen har laget rutine for hvordan dette kan 
foregå. Anbefaler åpning for organisert idrett – to grupper á 5 personer i hver hall. Fire 
grupper hvis stor hall. Ikke bruk av garderober. Må opprettholde avstand og retningslinjer 
for smittevernhensyn. Krav om at en person fra idrettslaget over 18 år overholder regler.   

o Kriseledelsen støtter innstilling  
• Teknisk: produksjon går greit.   
• Normale åpningstider Isi: litt kø forrige mandag, nesten ikke vært kø ut av porten etter 
det  
• Dialog med kulturrådet om støtteordning  
• Uorganisert idrett: uteanleggene forblir stengt, fotballmålene forblir låst. Flatene 
brukes til aktivitet, dette har kommunen ikke reagert på.  

  
Kommunikasjon:  

• Internkommunikasjon: omdisponering av personell  
• Eksternkommunikasjon: Budstikka har begjært innsyn i all kommunikasjon tilknyttet 
Vallerhjemmet  

  
Ekstern rapportering/møtevirksomhet:  

• Storbynettverk: innspill om bruk av smittevernutstyr i hjemmetjenesten, og tilgang til 
smittevernutstyr  

  
  

3  Andre saker  

  Situasjonen ved Vallerhjemmet, orientering ved kommuneoverlegen  
• Siste meldte smittede på Vallerhjemmet er 13. (5 stk) og 14. april (1 stk)  
• Ingen testet positivt etter 14. april  
• Siste ansatt bosatt i Bærum som testet positivt var 11. april  
• 26. mars: første bruker med positiv test, men uten symptomer. Test utført på Bærum 
sykehus  
• Utbruddet har i all hovedsak vært knyttet til avdeling A frem til 7. april. Smitte på 
andre avdelinger etter dette  
• 10 dødsfall, siste dødsfall registrert 24. april  
• Overordnede smitteverntiltak: isolering og bruk av smitteverneutstyr  
• Har anmodet eksternt tilsyn av Fylkesmannen  
• Det var utfordrende da mange faste ansatte tidlig ble satt i karantene, og drift ble 
basert på mange innleide vikarer. Krevende for pasienter, pårørende og ansatte  
• Oppfølging av ansatte: har nok glippet på oppfølging i perioder, men har dialog med 
alle p.t. Har god oversikt over hvem som får oppfølging av BHT og psykolog. Også tett 
dialog med pårørende. Vi må også følge opp ansatte som har vært på Vallerhjemmet 
periodevis, men som ikke er der nå.  
• Om testing: i henhold til nasjonale retningslinjer skal i utgangspunktet kun pasienter 
med symptomer testes. Vi har bidratt til å utvide spekter av symptomer, og fått nasjonale 
helsemyndigheter til også å inkludere disse symptomene.   
• Alle brukere og ansatte ble testet for å få kontroll  
• Det utarbeides tidslinje for hendelsesforløpet, som starter 3.mars. Tidslinjen skal vise 
de ulike hendelsene, samt hvilke vurderinger, tiltak og beslutninger som er gjort.   
• Er det nok hender og hoder på Vallerhjemmet? Diakoni, sosionomer ol? 
Kommuneoverlegen tar med spørsmålet inn i eget møte med ledelsen ved Vallerhjemmet 
senere i dag  
• Det gis veiledning for bruk av smittevernutstyr på alle vakter  
• Det er etablert lederstøtte og satt inn team på 7-8 personer  



  
Økt testkapasitet – etablering av ny teststasjon    

• Kommunen er bedt om å øke testkapasitet til 5 prosent av innbyggerne, dette betyr 
opptil 1000 tester daglig  
• Skui er trukket som alternativ for teststasjon, og 16 andre alternativer er derfor 
vurdert  
• Aktuell løsning: Koksa-området på Fornebu   
• Legevakten kan i dag teste opp mot 200, kan også øke noe testing her  

  
Smittevernutstyr – status   

• Krevende situasjon og krevende marked  
• Sykehusinnkjøp er fellesrigg (kjøper inn for kommuner og sykehus)  
• Kommunen har kontakt med mange leverandører, rammeleverandører og unntak fra 
rammeleverandører  
• Dårlig kvalitet på utstyr i markedet, og høye priser  
• Kommunen er bedt om å bruke egne innkjøpsavtaler så langt det er mulig, og supplere 
med sentralt lager ved absolutt behov  
• Har i referansegruppe med Helsedirektoratet og i møte med Helsedepartementet 
meldt bekymring vedrørende fordelingsnøkkel  
• Kommunen har gått sammen med Oslo, Lørenskog, Ullensaker, Lillestrøm og Follo om 
å lage brev til sentrale myndigheter med tydeliggjøring av kommunenes behov  
• Kommunen vil undersøke om det finnes kapasitet og leverandører som kan lage 
smittefrakker i Bærum eller nærområdet (Arba og Nav), og ta kontakt med syere som syr 
smittevernfrakker – for eksempel initiativ sosiale medier  

  
Gjennomgang av statistikk tilknyttet høy andel av koronarelaterte dødsfall i Bærum 
kommune    

• Utsettes til neste møte i kriseledelsen, ved kommuneoverlegen  

10  Beslutninger/ konklusjoner  

  Saker til neste møte i kriseledelsen:  
• Referater fra Pandemigruppen og fellestjenestegruppen  
• Gjennomgang av omdisponering av personell, drøfting av fleksibilitet, og 
kontinuitetsplan  
• Gjennomgang av eventuell teststasjon på Koksa-området på Fornebu  
• Orientering om oppfølging av ansatte  

  
Beslutning:  

• Henstilling til kommunalsjefer og direktører om å bringe ønske om gjenåpning av 
aktuelle tjenester og tilbakekalling av ansatte opp til kommunedirektøren for godkjenning  

  

  
 


