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«I dag kommer regjeringen med de 
sterkeste og mest inngripende 

tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. 

Tiltakene kommer til å ha stor 
innvirkning på vår personlige frihet»

Statsminister Erna Solberg, 12. mars 2020



Status pr. 25. mars

▪ Antall smittede i Norge: 2916

▪ Antall smittede i Innlandet: 145

▪ Antall smittede i Lillehammer: 22

▪ Antall testet i Lillehammer: 370



Alternative strategier mot Covid-19-epidemien (nasjonalt)



▪ Ordfører

▪ Kommunedirektør

▪ Eiendomssjef (NK)

▪ Beredskapskoordinator

▪ Kommunikasjonssjef

▪ Kommunalsjefer

▪ Kommuneoverlege 

Krisestab satt 12. mars

o Ordfører har det formelle og 
utadrettede ansvaret, inkludert 
som utadrettet talsperson.

o Kommunedirektøren utøver 
den operative ledelsen.

o Kommuneoverlegen har en 
særskilt rolle.



Kriseledelsens oppgaver (beredskapsplanen)

▪ Daglig oppfølging av situasjonen, hverdag som helg
▪ Fortløpende vurdering og justering av iverksatte tiltak
▪ Nye tiltak 
▪ Koordinering
▪ Rapportering inn fra sektorene
▪ Rapportering ut
▪ Kontakt med sentrale helsemyndigheter, Fylkesmannen mm. 



▪ Situasjonen påvirker hele Lillehammer-samfunnet og alle deler av kommunens 
virksomhet

▪ Folk tar ansvar – og stiller opp

▪ Det jobbes godt på alle nivå i organisasjonen, og mange gode forslag fra ansatte blir 
løftet opp og satt ut i livet

▪ Bruk av ulike teknologiske løsninger er tatt i bruk nærmest overalt de to siste ukene, 
både i kommunen og ellers. Dette sikrer god beredskap og et tilbud til innbyggere i 
en tid hvor fysiske møtepunkter skal begrenses til det helt nødvendige

▪ Informasjonsarbeidet er uhyre viktig – og vanskelig

▪ Store kostnader: bemanning, karantene, innkjøp, bruk av sykehjemsplasser med mer

▪ Kommunen mangler verktøy og økonomi til å kunne gi store økonomiske lettelser til 
næringsliv og innbyggere. Likevel er flere tiltak under vurdering.

▪ Sentrale helsemyndigheter undervurderer kommunenes utfordring dersom de legger 
opp til at kommunene skal avlaste sykehusene. Presset på kommunene er allerede 
stort, og vil bli enda større. Det skjer lenge før sykehusene blir presset på 
intensivkapasiteten.

Noen erfaringer så langt



Det er kommunene som rammes først og hardest

1. Kommunene har ikke bare yting av helsetjenester som oppgave, men trenger 
personell og ressurser til et mangfold av oppgaver for å opprettholde nødvendige 
samfunnsfunksjoner i alle sektorer.

2. Alle deler av den kommunale helse- og omsorgstjenesten vil få økt belastning. 
Strømmen av alle typer pasienter går mot kommunen, bortsett fra de få, men 
krevende pasientene som vil trenge sykehusinnlegging på grunn av covid-19.

3. Sykehjemstjenester vil få økt belegg.

• Personer som vanligvis klarer seg selv, eller med hjelp fra pårørende, vil kunne 
komme til å trenge hjemmesykepleie eller sykehjemsplass hvis de selv eller 
pårørende blir syke.

• Pasienter som vanligvis greier seg med hjemmesykepleie vil kunne trenge 
innleggelse på sykehjem hvis de selv blir syke, eller hvis hjemmetjenesten ikke 
makter å opprettholde sin kapasitet.

4. Ved en pandemi er det kommunene som blir rammet først og hardest. Årsaken 
til at pasienter i økende grad blir innlagt på sykehus, er at de er for mange og for 
syke til å bli tatt hånd om i kommunens helse- pleie- og omsorgstjeneste. 



6. Stans av poliklinisk behandling, dagbehandling og planlagte innleggelser på 
sykehusene vil gi økt belastning på kommunehelsetjenesten .

7. Det er utfordrende for kommunene å beregne behov for kapasitet i de 
kommunale tjenestene for å håndtere situasjonen.

8. I kjølvannet av den akutte situasjonen vil det være økt behov for kapasitet i 
primærhelsetjenesten, spesielt knyttet til følgende:

-Intermediærplasser
-KAD
-Egen avdeling for pasienter med korona



- Testing i Ungdomshallen fra 16.3

- Styrket kommunelegefunksjon

- Omdisponering av mannskap

- Rekruttering av nytt helsepersonell

- Samarbeid med frivillige

- Barn og unge

- Teknologiske løsninger (Teams, iPader til 
institusjonsbeboere mm.)

- Ekstra senger

- Korona-klinikk

- Legekontor for luftveisproblematikk

Aktivt informasjonsarbeid
- Publikumstelefoner
- Media
- Hjemmeside
- Facebook
- Plakater
- Informasjon til ansatte

Noen av tiltakene





Noen utfordringer framover

- Ukjent hvordan smitte- og sykdomssituasjonen utvikler seg 
(varighet, omfang, konsekvenser) 

- Tilgang på helsepersonell – og annet personell

- Tilgang på smittevernutstyr

- Sårbarhet ved teknologiske løsninger

- Kortsiktige og langsiktige virkninger for samfunn, bedrifter og 
innbyggere (økonomi, psykisk helse m.m.)

- Konsekvenser for tjenestene

- Konsekvenser for demokrati– folkevalgte og innbyggere.




