
Referat fra Kriseledelsen 
Dato: 2.juni   
Klokken: 09.00 - 10.00   
 
På telefon/Teams: Erik Kjeldstadli, Kristin Nilsen, Arthur Wøhni, Lisbeth Hammer Krog, Siw Wikan, 
Lisa Bang, Brita Holmen, Frantz Leonard Nilsen, Eirik Lindstrøm, Gunvor Erdal, Hilde Stranden Lystad 
 

1 Agenda og referat Ansvar 

 Ingen kommentarer til referatet fra 26 mai.  

2 Orientering fra Pandemigruppen  

 • Ingen nye smittede 

• Ingen registrerte døde. 

• Ingen i isolasjon med smitte på Vallerhjemmet. 

• Tester mellom 30 – 40 pr dag. 

• Åpningstid Koronatelefon fra 8 – 20 hverdager, 9 – 15 i helgen. 

• Vurderer redusert kapasitet og åpningstid i juli. 

• Smittesporing er godt på plass med døgnbemanning og akuttberedskap.  
Vurdere tilgjengelighet og bemanning for sommerferien. 

• Smittevernutstyr – status grønn.  

 

3 Orientering kommunaldirektør Samfunn  

 • Kommunalsjef Teknisk kommer tilbake med en rapport om situasjonen for 
pinsehelgen og status russefeiring. Stort trykk på utfartssteder og 
strender. 

• Kaotisk på parkeringsplassene ved utfartssteder. 

• Det lages en plan for vakthold og parkeringsforhold i sommer. 

• Det ble drøftet om kommunen skal ha system for telling av personer på 
avgrensede områder, som for eksempel Kadettangen ved økt smitte. 
Kommuneoverlegen oppfordrer til å legge ut saklig informasjon om å 
overholde avstandskravene. 

 

4 Orientering fra Operativt kriseteam – fellestjenester   

 • Krevende med tilgjengelig kapasitet ifh til kompetent helsepersonell. 

• Har rekruttert 66 eksterne, hvorav 14 leger, 9 sykepleiere og resten 
helsefagarbeidere. 

• HR: jobber med drøfting av ferieplanlegging og gradvis oppstart av 
kontorarbeidsplasser i EL10. 

• Eiendom: bistår FHK med å finne egnet lokale for oppbevaring av sprit. 

• Teststasjon Fornebu opprettet, men utfordring med nett-tilgang og 
koronatelefon. 

 

5 Kommunikasjon   

 • Jobber med ungdomsfilm for å mobilisere ungdommen ifh til smittevern  

6 Andre saker   

 Vallerhjemmet – oppfølging av rapport  

• Politisk behandling i BIOM 3/6, FSK 10/6, KST 17/6. 

• Arbeidsgruppe for oppfølging av rapportene om Vallerhjemmet vil i eget 
notat presentere gjennomførte tiltak og plan for videre tiltak på kortere og 
lengre sikt. Legges frem for BIOM 16.juni  

• Venter på en avklaring på om Fylkesmannen vil starte tilsyn. 
 
 

 



Besøk på sykehjemmene – status etter innføring av nye retningslinjer  

• Samling med institusjonslederne fredag 29 juni med orientering om nye 
retningslinjer og at alle følger lik praksis for besøk på sykehjem og 
omsorgsboliger. 

• De som skal besøke må ringe i forkant. Hatt mellom 100 og 150 besøkende 
gjennom pinsehelgen. 

• Informasjon på kommunens hjemmesider og ellers må være koordinert jfr 
nye retningslinjer, viktig at sykehjemmene praktiserer likt. 
 

Langtidsplanlegging – bemanning, rekruttering og ressursallokering med 
spesielt fokus på helsepersonell 

• Stein Erik Skilhagen ga en presentasjon av scenariet for Bærum kommune 
o Kapasitet og antall døgnplasser - ok 
o Kapasitet Legevakt og testing - ok 
o Smittevernutstyr - ok 
o Plan for økt bemanningsbehov – skal prioritere og definere kritiske 

tjenester 
o Oppgaveforskyvning – opplæring for å kunne utføre oppgaver innenfor 

helse og omsorg. 
o Bruk av velferdsteknologi 
o De private rammeleverandørene innen renhold har kapasitet til å 

utføre sine tjenester. 

4 Oppsummering – beslutnings- og oppfølgingspunkter.  

 Oppfølgingspunkter: 

• Plan for Kriseledelsens arbeid i 2020 sendes kriseledelsen denne uke.  
 

• Referatene Pandemigruppe og Kriseledelsen vurderes frem til neste møte 
med sikte på evt. forbedringer  

•  

• Kommunalsjef Tekniske tjenester kommer tilbake med en rapport om 
situasjonen for pinsehelgen og status russefeiring. Det er meldt om stort 
trykk på utfartssteder og strender. 

 

• Kriseledelsen ber om en orientering på status for hvordan de nye 
retningslinjene for besøk i sykehjem og boliger praktiseres i kommunen.  

 

• En samlet oppsummering av bemanningsplanlegging og ressursallokering 
presenteres i neste møte i Kriseledelsen 18 juni. 
 

• Situasjonsrapport med oppdatert status i håndtering av pandemien må 
regelmessig deles med alle relevante aktører gjennom sommeren.  

 

• Oppdatert informasjon om retningslinjer for besøk på sykehjem og 
omsorgsboliger må foreligge på kommunens nettsider. 

 
Kommende møter i Kriseledelsen: 

• Onsdag 10.juni kl. 10.00 (fastsatt etter møtet) 

• Torsdag 18.06 kl. 12.00 -14.00   
• Tirsdag 23.juni kl 13.00-15.00 
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