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1 Kommunens ansvar 
 

Kommunen skal yte nødvendig smittevernhjelp til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i 
kommunen, jf. smittevernloven § 6-1, I tillegg skal kommunen sikre sine innbyggere eller besøkende 
nødvendige forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter, behandling og pleie utenfor institusjon, og 
pleie i sykehjem eller annen kommunal institusjon, jf. smittevernloven § 7-1 første ledd.  I §7-2 a i 
samme lov fremgår det at Kommuneoverlegen skal «utarbeide forslag til plan for helse- og 
omsorgstjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner og –
tiltak, og organisere og lede dette arbeidet.» 
 
Målsetting med denne planen (Pandemiplan) er å veilede i håndtering av en pandemi når denne har 
oppstått.  Dette innebærer hvordan man i Bærum kommune under en pandemi kan: 

 forebygge smittespredning og redusere sykelighet og død 

 behandle og pleie syke og døende hjemme og i helseinstitusjon 

 opprettholde nødvendige samfunnstjenester innenfor alle sektorer 

 gi fortløpende kunnskapsbasert og samordnet informasjon til helsetjenesten, andre 
samfunnssektorer, det offentlige, publikum og massemediene 

 
 

2 Sammenheng med Bærum kommunes beredskapsplaner  
 
For å sikre hensiktsmessig og riktig håndtering av en evt. beredskapssituasjon har Bærum kommune 
utarbeidet beredskapsplaner for alle nivåer og fagområder i organisasjonen. Alle planer, 
varslingslister, tiltakskort med mer er samlet i Beredskapsplan Bærum kommune. Smittevernplanen og 
Pandemiplanen er delplaner til overordnet beredskapsplan. PLO har utarbeidet egen Pandemiplan for 
pleie og omsorg. 
 
Kommunen benytter krisestøtteverktøyet CIM for krisehåndtering ved alvorlige hendelser. 
 
Pandemiplanen er bygget opp i henhold til Veileder for Pandemiplanlegging i Kommunehelsetjenesten 
og Kontinuitetsplanlegging – pandemisk influensa. Nasjonal pandemiplan s 105 avsnitt J. Planen må 
ses i sammenheng med kommunens øvrige beredskapsplaner og tiltakskort i CIM (www.dsb-cim.no)  
 

 
3. Definisjoner 
 
Det eksisterer 3 typer influensavirus, A, B og C. A og B gir årlige utbrudd eller epidemier. Bare type A 
er kjent som årsak til pandemier. Det er betydelig usikkerhet om når en ny pandemi vil komme, dens 
størrelse, utbredelse, smittsomhet og evne til å føre til sykdom og død. Tidligere pandemier har vært 
svært forskjellige. 
 
Epidemi:  
En epidemi er opptreden eller utbrudd i et samfunn eller region av en sykdom som i antall tilfeller klart 
overskrider hva som er normalt forventet. En influensaepidemi forårsakes oftest av en ny variant av 
influensavirus, men samme variant har noen ganger hjemsøkt befolkningen i mer enn en sesong. I 
slike utbrudd kan 5-10 % av befolkningen bli syke i løpet av 6-12 uker. I Bærum kommune vil det si 6-
12 000 syke personer. I hvilken grad epidemien får feste i befolkningen vil blant annet avhenge av 
hvor stor del av befolkningen som er helt eller delvis immun på grunn av tidligere smitte eller 
vaksinering med nært beslektede virusvarianter.  

 
Pandemi: 
En pandemi er en epidemi som opptrer i et stort område og vanligvis affiserer en stor andel av 
befolkningen. For influensa kan en pandemi beskrives som en verdensomspennende epidemi, global 
spredning av et ”nytt” virus der ingen eller bare ganske få kan forventes å ha immunitet mot det nye 
viruset. En betydelig andel av jordens befolkning, kanskje 20-40 %, kan forventes å bli smittet allerede 
i løpet av den første sesongen fordi det ikke finnes noen flokkimmunitet.   
 
Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa (versjon 3.0 16. februar 2006) utgitt av Helse- og 
omsorgsdepartementet beskrives WHOs hovedfaser for pandemiutvikling slik: 

http://www.lovdata.no/all/hl-19940805-055.html
http://ansattportal.baerum.kommune.no/Felles-informasjon/Felles-handboker/Kriseweb
http://ansattportal.baerum.kommune.no/Felles-informasjon/Felles-handboker/Kriseweb/Nytt-kapittel-arbeid-pagar-
http://ansattportal.baerum.kommune.no/Documents/Rådmannen/Kriseweb/Kriseplaner/PLO/Pandemiplan%20PLO%2007.07.09.doc
http://ansattportal.baerum.kommune.no/Documents/Rådmannen/Kriseweb/Kriseplaner/PLO/Pandemiplan%20PLO%2007.07.09.doc
http://www.regjeringen.no/Upload/HOD/Vedlegg/Planer/Pandemiplan.pdf
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Faser Beskrivelse 
Interpandemisk periode  

1. 
 Ingen nye virus 

Ingen nye influensavirussubtyper er oppdaget hos 
mennesker. En influensavirussubtype som kan forårsake 
infeksjon hos menneske kan være tilstede hos dyr. I så fall 
anses risikoen for smitte til menneske som lav. 

2.  
Nytt virus hos dyr 

Ingen nye influensavirussubtyper er oppdaget hos 
mennesker. Imidlertid sirkulerer det dyreinfluensavirus som 
utgjør en reell risiko for sykdom hos mennesker. 

Pandemisk årvåkenhetsperiode  

3. 
Smitte til menneske(r) 

Sykdom hos menneske med en ny subtype, men ingen 
spredning mellom mennesker, eller sjeldne tilfelle av smitte 
til nærkontakter. 

4.  
Begrenset smitte mellom mennesker 

Små klynger med begrenset spredning mellom mennesker, 
men geografisk begrenset, noe som antyder at viruset ikke 
er godt tilpasset mennesker.  

5.  
Økende, men ikke svært smittsomt 

Større klynger av personer med infeksjon, men fortsatt 
geografisk begrenset, noe som antyder at viruset er i ferd 
med å tilpasse seg mennesker, men fortsatt ikke smitter 
lett mellom mennesker (betydelig pandemirisiko). 

Pandemisk periode  

6. 
Pandemi 

Økende og vedvarende smitte i den generelle 
befolkningen.  

Postpandemi Tilbake i interpandemisk periode.  

 
Bærum kommunes Smittevernplan gjelder inntil punkt 6: Pandemi. Det er WHO som beslutter når det 
skal erklæres pandemi og da vil denne planen aktiveres.  
 
 

4 Ledelse, ansvar og rapporteringslinjer 
 
Ledelse og ansvar 

 Kommunens kriseledelse skal innkalles av Rådmannen når pandemi er erklært. (se tiltakskort) 
Kommuneoverlegen deltar i Kriseledelsen. 

  Kriseledelsen kan nedsette en pandemigruppe hvor kommuneoverlegen har en sentral 
medisinsk rolle. Det skal utpekes en informasjonsansvarlig. Sammen skal denne gruppen 
overvåke situasjonen og sørge for å holde kommunens ledelse oppdatert ved regelmessige 
møter.  

 
Rapportering 
Intern rapportering følger linjen. Videre loggføring kan gjøres i CIM. 
Ekstern rapportering:  

 Folkehelseinstituttet er kommuneoverlegens ansvar. Melding gis telefonisk eller på et senere 
tidspunkt på www.vesuv.no 

 Fylkesmann / Fylkeslege informeres av kommunens beredskapsansvarlige og 
kommuneoverlegen og får innsikt via Vesuv. 

 

5 Informasjons- og kommunikasjonstiltak  
 

 Kommuneoverlegen må før og under en pandemi holde seg oppdatert om situasjonen og gi 
nødvendig informasjon til kommunens ledelse, kriseledelse og andre berørte etater.  Se 
Smittevernplanen kap. 5.3-Handlingsplan i en akutt smittesituasjon. 

 Kommuneoverlegen informerer i samsvar med nasjonale retningslinjer som kommer 
fortløpende fra Helsedirektorat, Folkehelseinstituttet og Fylkesmannen.  

 Det bør tilstrebes en samordning med andre samarbeidspartnere som spesialisthelsetjenesten 
Vestre Viken, Mattilsynet Asker og Bærum samt nabokommuner som Asker og Oslo for å gi 
konsekvent informasjon til publikum.  

http://www.fhi.no/om-fhi/a-aa-finn-frem/beredskapstelefoner
http://www.vesuv.no/
http://www.fylkesmannen.no/ansatte.aspx?m=4812
file://Clfsi-felles/felles/Folkehelsekontoret%20(FOHK)/felles/4_Smittevern%20og%20reisevaksinasjon/Admin/Planer/Smittevernplan/Smittevernplan%202013-2018.doc
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 Under en pandemi kan det være behov for daglige, eventuelt oftere, møter med 
informasjonsavdelingen i kommunen og representanter fra Asker og Bærum legevakt og 
Bærum sykehus.  

 Kommuneoverlegen bør være sentral i å koordinere informasjon til befolkningen og øvrige 
deler av kommunen. Tjenesteledere har informasjonsansvar overfor Kommuneoverlegen 
gjennom linjen. 

 En egen kontakt person ved informasjonsavdelingen bør tidlig utpekes for å foreta 
oppdateringer av intra- og internettsider. 

 
Informasjon til publikum vil i stor grad gjengi og vise til informasjon fra Helsedirektoratet mht 

o den løpende utviklingen av epidemien i utlandet og Norge 
o sykdommens ytringsform, inkludert alvorlighet 
o standardtiltak når det gjelder hygiene for å unngå smitte, dvs. håndhygiene, 

hostehygiene, generelt at motstandskraften øker ved regelmessig livsførsel 
o selvhjelp:  

- når bør man søke lege 
- hvordan kan man behandle seg selv  

 
Informasjon om Bærum kommunes lokale tiltak skal omfatte: 

o Informasjon om mottak av syke 
o Fordeling av vaksiner, antiviralia, antibiotika og andre medikamenter 
o Beredskapssituasjonen i primærhelsetjenesten, ved sykehus og annen viktig 

infrastruktur 
 

All informasjon må samordnes på alle nivåer og i alle faser, og informasjonsansvar og – flyt må være 
gjennomgående for alle operasjoner.  
Alle tjenesteledere har informasjonsansvar overfor kommuneoverlegen. 
 

Målgruppe Ansvar Informasjonskanal Ressurs 
 

Kommunens 
innbyggere 

 
Ordfører / Rådmann 
Kommuneoverlege 

 
Internett / media 

henvise til 
www.pandemi.no 
Unngå møter pga 

smittefare. 

 
Informasjonsavdeling 

 
Fastleger 
Legevakt 

 
Rådmann / 

Kommuneoverlege 

Internett 
Direkte informasjon via 

fax, e-post, telefon, 
brev, møter og lignende 

 
Kommuneoverlege 

 
Kommunale 
institusjoner 

/virksomheter 
 

 
Rådmann / 

Kommuneoverlege 

 
Intranett 

Direkte informasjon 

Informasjonsavdeling 
Kommuneoverlegen 
Ressurspersoner i 

tjenestene 

 
Samarbeidsinstanser 

og 2.linjetjenesten 

 
Kommuneoverlege 

Internett 
Direkte informasjon via 

fax, e-post, telefon, 
brev, møter og lignende 

 
Kommuneoverlege 

 
Media 

Ordfører / Rådmann 
Kommuneoverlege 

Internett 
Direkte informasjon 

 
Kommuneoverlege 

Informasjonsavdeling 

 
 
Informasjonsavdelingens kommunikasjonskanaler: 

- Internett 
- Bæringen 
- Ansattportalen 
- Veiledningstorget 
- Sentralbordet 
- Eksterne medier – Budstikka, Aftenposten, Østlandssendingen, TV Budstikka, NRK sentralt – 

tett pressekontakt gjennom egnede kanaler ift nivå/fase 
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- Sosiale medier på nettet: Facebook, Blogg, Twitter, Flickr etc – i første omgang overvåking og 
kvalitetssikring 

- Annonser 
- Plakater 
- Informasjonstelefon 
- Direkte informasjon til husstander 

Se Informasjonsavdelingens Kriseplaner 
 

6 Rutiner for mottak, diagnostisering, behandling og pleie av 
pasienter 

 
Fra fase 5 skal det vurderes fortløpende behov for informasjon, gjennomgang av planer og rutiner, 
mottak og testing av mulige smittede og aktuelle behandlingstiltak etter følgende utvikling:  
 
Få smittede – ingen kapasitetsproblemer  

 Situasjonen vurderes kontinuerlig av kommuneoverlegen og Legevakt. 

 Målsetting for denne fasen er å få kontakt med mulig smittede for prøvetaking (media). 

 I tidlige faser tilstrebes at pasienter tar telefonisk kontakt med legevakt for risikovurdering. 

 For å forhindre og bremse smitte skal alle tiltak kanaliseres via Legevakt og ved 
hjemmebesøk 

 
Mange smittede – mild sykdom - kapasitetsproblemer (se kapitel 9) 

 Ved økende pågang må telefonkapasiteten økes på legevakten (kommuneoverlegen) 

 Vurder å opprette egne klinikker for å ta hånd om diagnostisering, isolering og behandling 
(Ansvar: Kommuneoverlegen)  

 Vurdere mobilisering av personell (Ansvar: Kommuneoverlegen og aktuelle tjenesteledere) 
 

Mange pleietrengende  

 Vurdere mobilisering av personell 
 Ansvar: Kommuneoverlegen, Kriseledelsen og/eller aktuelle tjenesteledere 

 Mobilisere hjemmesykepleien til tilsyn og medisinutlevering 
 Ansvar: Kommunalsjef PLO 

 Vurdere å opprette egen pleieenhet for innleggelse av pleietrengende som ikke kan ivaretas i 
hjemmet 

 Ansvar: Kommuneoverlegen, Kommunalsjef PLO 

 Vurdere omdisponering av Trygghetsavdelingen 
 Ansvar: Kommunalsjef PLO 

 
Mange smittede – alvorlig sykdom 

 Nasjonale føringer styrer i stor grad; informasjon om sykdommen og når lege bør oppsøkes 
skal videreformidles til befolkningen 

 Forsterke informasjon om behov for isolering i eget hjem såfremt mulig 

 Utvide mulighet for å ha større kommunale klinikker for diagnostisering, isolering og 
behandling av syke 

 
Se kap. 9 – ansvar for mobilisering og organisering 
 

7 Mottak og lagring samt utdeling av legemidler og nødvendig 
medisinsk utstyr 

 
Mottak og lagring av legemidler 
Antiviralia 
Kommuneoverlegen har ansvar for å gi fortløpende råd om bruk av antiviralia i henhold til retningslinjer 
fra sentrale myndigheter som vil angi målgruppe for profylakse og behandling. Profylakse til 
nøkkelpersonell vil da bli definert. 
Mottak av antiviralia skal skje gjennom det ordinære mottaksapparatet / apotek som videre sikrer 
distribusjon til aktuelle tiltak. 
Vaksine 

http://ansattportal.baerum.kommune.no/Felles-informasjon/Felles-handboker/Kriseweb/Krisekommunikasjon1
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Nasjonalt Folkehelseinstitutt skaffer influensavaksinen. Distribusjon av vaksine under en pandemi 
organiseres sentralt derfra og lokalt av Folkehelsekontoret. Det må forventes en forsinkelse i levering 
ettersom produksjon først kan igangsettes etter at virus er definert.   
 
Utdeling og transport av medisiner og nødvendig medisinsk utstyr 
Folkehelsekontoret har en sentral rolle i fordeling og distribusjon av vaksiner og annet nødvendig 
medisinsk utstyr i forbindelse med massevaksinasjon. Legekontorer og kontaktperson i PLO 
kvalitetsenheten informeres via forhåndsavtalt e-post adresse slik at vaksiner og utstyr hentes så snart 
beskjed er mottatt.  Adresselisten er oppdatert ved Folkehelsekontoret årlig for utlevering av 
sesonginfluensa vaksine. 

 
8 Smitteverntiltak og vaksinasjon 
 
Under en pandemi kan det bli økt behov for medisinsk utstyr og forbruksmateriell som munnbind, 
åndedrettsvern, beskyttelsesfrakk, visir og hansker. Folkehelsekontoret kan bistå med formidling. 
Se: Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa 

 
Vaksinasjon (Ansvar pandemigruppen) 
De viktigste medisinske tiltakene for forebygging av influensa er vaksinasjon og profylaktisk 
behandling med medisiner mot influensavirus. På grunn av de spesielle forholdene ved en 
influensaepidemi forventes behovet for vaksine, så vel som for medikamenter, langt å overstige 
tilbudet. Sentrale myndigheter må foreta en prioritering av befolkningsgrupper og publikum må 
opplyses om hvorfor vaksine ikke blir allment tilgjengelig.  
 

Målgrupper som kan bli prioritert for vaksine 
Smitteeksponert personell i helsetjenesten 

Personer med økt risiko for komplikasjoner 

Barn i alder 6-24 måneder 

Gravide 

Nøkkelpersonell** i ledelse og i utvalgte samfunnskritiske tjenester etter en nærmere 
vurdering av situasjonen 

Annet helse- og omsorgspersonell med pasientkontakt 

Frivillige pleiere innen pleie- og omsorgstjenesten og andre med pasientkontakt 

Barn i barnehage og barnehagepersonale 

Barn i grunnskolen og skolens personale, inklusive SFO 

Sjåfører og andre med kundekontakt i kollektivtransport 

Personell i servicenæring med stor publikumskontakt 

Alle andre 

 
Dersom det er fare for at samfunnskritiske tjenester er i ferd med å bryte sammen vil det bli vurdert å 
vaksinere enkelte friske personer i gruppen før høyere prioriterte grupper. Bestemmelser om dette vil 
bli tatt av Helse- og omsorgsdepartementet etter råd fra sentrale fagmyndigheter og 
Pandemikomiteen. 
** Nøkkelpersonell er personer i stillinger som er nødvendige for å kunne opprettholde bestemte, vitale 
samfunnsfunksjoner gjennom ulike faser av en pandemi, og hvor ikke andre kan hjelpe til og avlaste 
ved fravær. Dette gjelder så vel innenfor som utenfor helsetjenesten. I noen virksomheter vil det gjelde 
et stort antall personer som sammen vil utgjøre nøkkelpersonell mens det i andre virksomheter vil 
være noen få spesialutdannete. Den enkelte virksomhet må selv definere dette. 
 
Massevaksinasjon  
Erfaringer fra pandemien i 2009 viste at tilgangen til vaksiner vil være begrenset i lang tid og 
vaksinering vil skje suksessivt og i liten grad som massevaksinering av hele befolkningen.  
Pandemigruppen bestemmer hvordan vaksinasjon skal gjennomføres og av hvem. Aktuelle 
vaksinatører vil være fastleger, helsesøstre og sykepleiere. Vaksinasjon kan skje på 
fastlegekontorene, helsestasjoner, Folkehelsekontoret og/eller egne vaksinasjonssteder. Dersom barn 
og unge utpekes til prioritert gruppe kan vaksinering organiseres på skolene og helsestasjoner ved 
helsesøstre. 
 

http://www.regjeringen.no/nn/dep/hod/Dokument/Rapportar-og-planar/Planar/2006/nasjonal-beredskapsplan-for-pandemisk-in.html?id=102132
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”Plan for Massevaksinasjon mot Pandemisk Influensa i Kommuner” fra Folkehelseinstituttet, utkast, 
august 2007, inneholder en trinnvis tilnærming til massevaksinasjon om det blir aktuelt. Denne skal 
danne grunnlag for kommunens tiltaksplan. 

 
9 Mobilisering og organisering av personell 
 
Mobilisering: Tilkalling og beordring av ekstra personell.  
 
Personellsituasjonen 
Kommunen har i overkant av 12.000 medarbeidere. 
Personellsituasjonen ved en pandemi kan medføre inntil 40 % reduksjon av arbeidsstokken grunnet 
smittede medarbeidere samt medarbeidere som er fraværende pga konsekvenser av pandemien; 
omsorg for smittede i egen familie, omsorg for egne barn ol. Det enkelte tjenestested har planer for 
håndtering av stort fravær men det kan være behov for samordning av ytterligere mobilisering ved en 
pandemi. 
 
Mobilisering av personell vurderes fortløpende i forhold til situasjonens omfang og karakter. 
Prioritering mht antall og nødvendig kompetanse vil være avhengig av meldt behov. Behov meldes 
tjenestevei. 
Følgende grupper kan være aktuelle som ekstrapersonell: 
             Kommunalt ansatte leger – varslingslister på Folkehelsekontoret 

Fastleger - varslingslister ved Kommuneoverlegen/ Folkehelsekontoret 
Helsesøstre – ref. personellister ved Helsekontorene for barn og unge 
Asker og Bærum legevakt 
Administrativt støttepersonell i alle tjenester 
Helsepersonell frigjøres fra ordinær tjeneste og overføres til nye oppgaver 
Pensjonister 
Andre ansatte i funksjoner som ikke er i utøvende tjeneste rettet mot brukere 
Frivillige 

Ansvar 

 Behov for mobilisering på det enkelte tjenestested vurderes og iverksettes av tjenesteleder. 

 Behov for mobilisering og omdisponering av personell mellom tjenestesteder, vurderes og 
iverksettes av kommunalsjef evt. kriseledelsen. 

 Behov for ekstraordinære tiltak vurderes og iverksettes av kriseledelsen v/ rådmann som er 
ansvarlig for beredskap; mobilisering, beordring og organisering av kommunenes egne ansatte.  

 Sentrale myndigheter kan beslutte beordring av personell.  
 
Organisering:  Lokalisering, ledelse og oppgavefordeling. 
 
 
Fordeling av mobilisert personell mellom programområder og tjenestesteder organiseres av 
kriseledelsen. 
Ledelse og organisering av mobilisert personell og evt. frivillige ledes og organiseres som ved normal 
drift.  
 
Lokaler som kan omdisponeres til vaksinasjonslokaler eller pandemiklinikker er: 

 Folkehelsekontoret 

 Store legekontorer i kommunen  

 Helsestasjoner  

 Barnehager  

 Seniorsentre 

 Skoler / gymsal  
Pleie og Omsorg (ved kommunalsjef PLO) har egen plan for disponering av lokaler: 
   Trygghetsavdelingen 
   Emma Gjestehus 
   Sykehjem: frigjør plasser ved å ta i bruk dobbeltrom, samt sende pasientene hjem. 
   
  Hjemmebaserte tjenester skal muliggjøre at pasienter i størst mulig grad blir i hjemmet. 
 
 

http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00117/Plan_for_massevaksi_117619a.pdf
http://www.tjenestekatalog.no/vis/26227338/helsestasjoner_oversikt_2010.pdf
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Barnehager-og-parker/Barnehagene/Kommunale-barnehager
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Helse_og_sosial/Seniorsentere
http://ansattportal.baerum.kommune.no/Felles-informasjon/Felles-handboker/Kriseweb/Institusjoner
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Aktuelle tiltak i forbindelse med utvikling av en pandemi - mobilisering 

Fase 5 A  

 Mobilisering Organisering og 
ansvar 

Lokaler 

Bærum kommune 
ikke berørt 

Ingen spesielle tiltak Kommunens ledelse Ingen spesielle tiltak 

Fase 5 B 
Bærum kommune 
berørt 

Varsle mulig behov 
for mobilisering  
– sikre planer 

Kommunens ledelse 
- sikre planer 

Varsle mulig 
omdisponering av lokaler 
– sikre planer 

Pandemisk fase 6 - Pandemi  
Bærum kommune 
ikke berørt 

Ingen spesielle tiltak  Ingen spesielle tiltak 

Bærum kommune 
berørt før tilgang på 
vaksine 

Mobilisering avhengig 
av situasjon 
 

Kommuneoverlegen 
Aktuell tjenesteleder 

Omdisponering: 
Legekontor 
Helsestasjoner 
Evt. opprette klinikk/-er 
Andre 

Bærum kommune 
berørt tilgang på 
vaksine 

Mobilisering avhengig 
av situasjon 
 

Kriseledelsen v/ 
rådmann 
Kommuneoverlegen 
Aktuell tjenesteleder 

Omdisponering: 
Legekontor 
Helsestasjoner 
Evt. opprette klinikk/-er 
Andre 

Postpandemi    
 

10 Ivaretakelse av samfunnskritiske tjenester 
 
I forbindelse med en pandemi vil det være økt behov for kommunenes helsetjenester inkludert pleie og 
omsorgstjenestene. Tjenestene har ansvar for å ha oversikt over og sikre nødvendige leveranser av 
utstyr for å opprettholde tjenesteproduksjon.(se kap.12) 
 
Stenging av barnehager og skoler for å forhindre spredning av smitte skal vurderes etter retningslinjer 
fra Fylkesmannen.  Av hensyn til at slik stengning vil få store konsekvenser for nødvendig 
arbeidsstokk, kan det vurderes å etablere krisebarnehage for nøkkelpersonell. 
 

11 Samarbeid med første- og andrelinjetjenesten.  
 
Innleggelse i sykehus for influensa, lungebetennelse og andre ettersykdommer vil øke betydelig under 
en pandemi. Det må være et utstrakt samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten når det gjelder 
innleggelse i sykehus. I kommunen ivaretas dette samarbeidet av Kommuneoverlegen og 
Kommunalsjefer innen Helse / Sosial og PLO. 
Bærum Sykehus, Vestre Viken HF har en katastrofeplan som settes i kraft ved en pandemi. Det 
foreligger en samarbeidsavtale for beredskap mellom kommunen og helseforetaket. Det kan være 
aktuelt å opprette provisoriske sykehus / sykestuer. I tillegg kan det være aktuelt å styrke 
hjemmetjenesten slik at flere kan behandles i hjemmet. 
 

12 Tjenestestedenes planer 
 
Det enkelte tjenestested er ansvarlig for å planlegge egen virksomhet og tjenesteproduksjon ved en 
Pandemi.  
Følgende lokale planer og oversikter kan være aktuelt: 

o Personell- og kompetanseoversikter inkludert oversikt over kritisk nøkkelpersonell 
o Oversikt over minimumsnivå personell og kompetanse ut fra minimumsaktivitet 
o Stedfortrederansvar og funksjoner 
o Plan for omdisponering av personell 
o Evt. plan for omdisponering av lokaler i forbindelse med opprettelse av klinikk, 

pårørendesenter, mottakssenter og lignende  
o Oversikt over evt. utstyr som kan gjøres tilgjengelig 
o Plan / sjekkliste for leveranser av nødvendig utstyr 
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13 Henvisninger – lenker - vedlegg 
 myndighetenes nettside om pandemisk influensa Pandemi 
 

 Fylkesmannen http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=4770 
 

 Folkehelseinstituttet (FHI) http://www.fhi.no/ 
 

 Helse- og omsorgsdepartementet http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod.html?id=421 
 

 Helsetilsynet http://www.helsetilsynet.no/ 
 

 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)  
 

 Vedlegg : Tiltakskort Pandemi for Bærum kommune 
 

  Nasjonal Beredskapsplan Pandemisk influensa  2014 
https://www.regjeringen.no/contentassets/c0e6b65e5edb4740bbdb89d67d4e9ad2/nasjonal_bered
skapsplan_pandemisk_influensa_231014.pdf 

 
 

 
 
 
Dokumenthistorikk 
Rivisjonsnr. Revidert av 

 
Godkjent av Godkjent 

dato 
Endringer 

 bdy/gchris bdy 19.1.2011 Oppdatert lenker 

 bdy  10.6.2013 oppdatering 

 bdy/glod/flni  3.7.2014 Revidert og oppdatert 

 bdy  24.03.17  Lagt til lenke til Plan 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pandemi.no/
http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=4770
http://www.fhi.no/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod.html?id=421
http://www.helsetilsynet.no/
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap
https://www.regjeringen.no/contentassets/c0e6b65e5edb4740bbdb89d67d4e9ad2/nasjonal_beredskapsplan_pandemisk_influensa_231014.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c0e6b65e5edb4740bbdb89d67d4e9ad2/nasjonal_beredskapsplan_pandemisk_influensa_231014.pdf
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HENDELSE; Pandemi 
Organisasjon: Alle  

 
Type: Sjekkliste 

  
Antall tiltak: 14 

  
Tilgangskontroll: Alle  

Type hendelser: Alle  

Generelt tiltakskort for kommunens kriseledelse ved utbrudd av pandemisk influensa. 
Pandemi er en verdensomspennende influensasykdom som få eller ingen er immune mot.  

 

 
Aktiver kommunens Pandemiplan/smittevernplan når WHO hever nivået 
til den fasen hvor planverket skal tas i bruk (fase 6).  
Ansvarlig: Kommuneoverlegen/ Rådmannen  

Tiltak  

 
Kommunens pandemiplan angir terskel for aktivering av planverket basert på WHO sin 
faseinndeling av en pandemisk influensa.  

 
Innkall kommunens kriseledelse for orientering om situasjonen og 
organisering av kommunens håndtering av pandemien.  
Ansvarlig: Rådmann/ Kommuneoverlegen 

Tiltak  

 

Ved utbrudd av pandemisk influensa eller annen alvorlig infeksjonssykdom skal 
kommunens kriseledelse innkalles og orienteres om situasjonen. Kriseledelsen 
nedsetter en pandemigruppe hvor kommuneoverlegen har en sentral medisinsk rolle. 
Det skal utpekes en informasjonsansvarlig og Rådmannen holdes løpende orientert. 

 
Definer Pandemigruppens mandat 
Ansvarlig: Kommuneoverlegen 

Tiltak  

 

Pandemigruppen skal overvåke og analysere situasjonen og sørge for iverksetting av 
smitteverntiltak i tråd med nasjonale føringer. 

 
Informer og gi råd til samarbeidspartnere i kommunen: kommunalsjefer, 
fastleger og legevakt. 
Ansvarlig: Kommuneoverlegen/ Informasjonsansvarlig 

                                                       

Tiltak 

 Gi informasjon og råd til egen befolkning om situasjonen.  
Vis gjerne til Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og 
den offentlige nettsiden www.pandemi.no på kommunens 
nettside.  
Ansvarlig: Informasjonsansvarlig/ Kommuneoverlegen 

Ved en pandemi er det nasjonale helsemyndigheter som styrer mye av 
informasjonen. Det er viktig å vise til de offentlige sidene for informasjon.  

 

Kommunale temaer: Hvilke utfordringer gir situasjonen? Hvilke strategier og 
planer har kommunen for å møte situasjonen fremover? Hvilke tiltak er 
iverksatt i kommunen? 

 

Tiltak  

 
Samkjør informasjon og tiltak med Bærum Sykehus 
Ansvarlig: Kommuneoverlegen 
Regelmessige møter avtales etter behov 

Tiltak  

 Planlegg hvordan tjenestenivået i kommunen skal 
opprettholdes.  

Tiltak  
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Ansvarlig: Rådmann 

En pandemisk influensa er svært ressurskrevende. Kommunen må vurdere 
frigjøring av ressurser gjennom omprioriteringer og styrking av sin kapasitet 
på viktige felt. Samtidig vil mange ansatte i kommunen også kunne være 
syke. Særlig helse- og informasjonstjenester trenger ekstra ressurser. 
Kommunens tjenesteproduksjon vil også være avhengig av hvordan 
underleverandører rammes av sykdom. 

 

 Samarbeid med sykehuset om å finne aktuelle lokaler for 
kohortisolering av smittede ved behov for dette.  
Ansvarlig: Kommunens kriseledelse/Kommuneoverlege  

Dette er beskrevet og planlagt i Pandemiplanen.  
 

Tiltak 

 
Vurder behovet for planlegging av informasjon og logistikk rundt 
vaksinering av befolkningen.  
Ansvarlig: Pandemigruppen 

Tiltak  

 
Dette følger av nasjonale råd. 

 
Gi informasjon om Bærum kommunes situasjon til Fylkesmannen.  
Ansvarlig: Kommuneoverlegen  

Tiltak  

 
Fylkesmannen gir beskjed om hva det skal rapporteres på og når.  

 
Videreformidle fortløpende spesifikk informasjon til hele/deler av 
befolkningen fra helsemyndighetene.  
Ansvarlig: Rådmannen/ Informasjonsansvarlig  

Tiltak  

 
Innkall kommunens kriseledelse og relevante faglige rådgivere til 
evalueringsmøte etter pandemiens første bølge.  
Ansvarlig: Rådmann  

Tiltak  

 

Det kan komme flere bølger at en pandemisk influensa. Det er viktig å ta evalueringen 
etter den første bølgen for å få gjort nødvendige endringer i planverk og forberede en 
evt ny bølge.  

 
Etterse rullering av personell.  
Ansvarlig: Rådmann  

Tiltak  

 
Ved langvarig aktiv beredskapssituasjon, påse at operativ ledelse planlegger og 
gjennomfører rullering av personell, både i ledelse og utførende ledd.  

 
Normalisering og evaluering  
Ansvarlig: Rådmann  

Tiltak  

 

Gjenopptakelse av normal drift. Rehabilitering (personell, materiell, miljø, forurensing 
etc.). Oppsummering av årsaker og forløp. Evaluering og dokumentasjon av 
beredskapsarbeidet. Hva ble gjort riktig, og fungerte bra? Hva må forbedres? Hva var 
vanskelig? Forslag til forebyggende tiltak og beredskap Forslag til oppdatering av 
dokumentasjon Evt rapport til Fylkesmannen  

 


