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Til: 
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Helen von Quillfeldt 
Siri Opheim 
 
 
 
Vedrørende:  OPPDRAG, OPPNEVNING OG MANDAT FOR GJENNOMGANG AV 

VALLERHJEMMET 
  

 
Saken gjelder:  

Bærum kommune v/kommunedirektøren har varslet en intern gjennomgang av Vallerhjemmet for 

perioden fra 1.mars til d.d. 

Det er siden 27.april gjort interne forberedelser til denne gjennomgangen som nå formaliseres i 

dette oppdragsbrevet.  

Bakgrunn:  

Ved Vallerhjemmet er nå 5 pasienter smittet av Covid-19. 10 pasienter som har gått bort på 

sykehjemmet, har hatt påvist Covid-19. 2 utskrevne pasienter har senere gått bort på Bærum 

sykehus. 35 ansatte er smittet og mange har vært eller er i karantene. 

Kommunedirektøren ønsker en intern gjennomgang som dokumenterer en tidslinje hvor de 

sentrale sider og avvik  av driften kartlegges, herunder smittevern, isolering og karantene, 

oppfølging av pårørende. Gjennomgangen skal innbefatte alle relevante nivå i organisasjonen 

knyttet til denne saken. Med grunnlag i denne dokumentasjonen ber kommunedirektøren 

gruppen vurdere de funn som fremkommer ved kommunens samlede arbeid ved og med 

Vallerhjemmet i denne perioden. 

 

Gjennomgangen skal bidra til økt læring og gi anbefalinger til nødvendige tiltak kommunen må 

gjøre ved Vallerhjemmet og andre sykehjem i kommunen både med og uten påvist smitte fra 

Covid-19 på kort og lengre sikt.    

Kommunedirektøren viser også til at Bærum kommune har bedt Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

foreta et tilsyn på Vallerhjemmet. Anmodningen er til vurdering hos Fylkesmannen.  

Bærum kommune vil på bakgrunn av det som fremkommer i den interne gjennomgangen og i 

svaret fra Fylkesmannen vurdere om det er behov for eksterne vurderinger.  

Oppnevning:  

Til den interne gruppen for gjennomgang av Vallerhjemmet oppnevnes: 

Spesialrådgiver Helen von Quillfeldt, leder  

Controller Siri Opheim 

Kommunalsjef Grete Syrdal 



 

 

 
Gruppen jobber selvstendig og organiserer sitt eget arbeid ut fra rammene gitt i mandatet. 
Den skal på fritt grunnlag innhente dokumentasjon og informasjon fra alle relevante aktører i 
denne saken, brukere og pårørende og fra andre som har relevant informasjon i saken.                                      
 
Det  legges til rette for en referansegruppe med representanter fra tillitsvalgte og vernetjeneste i 
gjennomgangen.  

Gruppen ved leder rapporterer til kommunedirektøren ved gitte frister. 
 
Mandat: 

Kommunedirektøren fastsetter følgende mandat for intern gjennomgang av Vallerhjemmet. 

1. Gruppen skal dokumentere en tidslinje fra 1.mars og til dd. hvor de sentrale sider og avvik  

av driften kartlegges, herunder smittevern, isolering og karantene, oppfølging av 

pårørende. 

 

Grunnlaget er nasjonale retningslinjer, retningslinjer i Bærum kommune og ved 

Vallerhjemmet, samt de særskilte retningslinjer som gjelder for Covid-19.  

Gjennomgangen skal innbefatte alle relevante nivå i organisasjonen knyttet til denne 

saken.  

 

Frist: innen 8.mai. 

 

2. Gruppen skal med grunnlag i innhentet dokumentasjon og evt. andre undersøkelser 

vurdere: 

a. Hvilke tiltak bør iverksettes ved Vallerhjemmet nå og fremover? 

b. Hva kan kommunen lære av hendelsene ved Vallerhjemmet for å forebygge 

smitte og opprettholde forsvarlig drift ved en pandemi. Det omfatter blant annet 

ledelse og styring med tanke på planlegging, oppfølging og støtte. 

c. Hvilke andre anbefalinger vil gruppen gi kommunens overordnede ledelse på 

grunnlag av erfaringene fra Vallerhjemmet?  
 
Frist: innen 20. mai  
 
 
 
Med hilsen 
 
Erik Kjeldstadli 
kommunedirektør 
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