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1. I NNLEDNING

Influensapandemie r er store verdensomspennende epidemier av influensa som opptrer med
varierende mellomrom og som kan få omfattende skadevirkninger, både helsemessig og økonomisk.
Store deler av de vitale samfunnsfunksjonene, herunder de kommunale tjenestene , kan settes ut av
funksjon for korte eller lengre perioder.

Definisjon av influensapandemi:
‘ en verdensomspennende epidemi med global spredning av et nytt influensa virus som store deler av
befolkningen mangler immu nitet mot .’ ( Nasjonal beredskapsplan pandemisk influensa 2014 )

Den N asjonale planen for pandemisk influensa (2014) beskriver følgende hovedinnsatsområder for
beredskapsplanleggingen/arbeidet:

Forebygge og begrense smittespredning, sykdom og død
Gi behan dling og omsorg til et stort antall syke og døende
Opprettholde tillit og trygghet i samfunnet ved å gi kunnskapsbasert og helhetlig informasjon
og retningslinjer til befolkningen
Bidra til å opprettholde vitale samfunnsfunksjoner.

De viktigste strateg iene i pandemiarbeidet er:

Generelle hygienetiltak
Vaksinasjon av befolkningen
Medisinsk behandling av syke

Folkehelseinstituttet utarbeidet i 2016 Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk influ ensa i
kommuner og helseforetak, som er basert på re vidert Nasjonal plan for pandemisk influensa fra
2014, og beskriver tydelig hvilke prioriteringer og prinsipper som er gjeldende i forbindelse med
håndtering av pandemi. Planveilederen bør benyttes som et verktøy i tillegg til denne planen, dersom
en pande misk influensa skulle ramme.

Nasjonal plan og Folkehelseinstituttet sin planveileder ligger til grunn for dette planarbeidet.
Pandemiplanen er lagt som en delplan til helseberedskapsplanen, på samme vis som
smittevernplanen. Det henvises like fullt til sm ittevernplanen for beskrivelse av definisjoner av
begreper benyttet i forbindelse med smittehåndteringsarbeid, kommunalt ansvar sett i sammenheng
med lovverk, i tillegg til informasjon om generell beskrivelse av smittevernhåndtering i Larvik
komme.

B ereds kap splanen for pandemisk influensa for planperioden 2019 - 2022 er et revisjonsarbeid av
tidligere eksisterende plan.

Verdens helseorganisasjon (WHO) deler utviklingen av influensapandemier i seks faser. Relatert til
disse fasene vil ulike nivåer og innsat ser i kommune n s beredskaps p lan for pandemisk influensa
aktiveres. Disse beskrives under eget punkt.

Revisjon/oppdatering av den kommunale pandemiplanen utføres i samarbeid med mellom
Kommuneoverlege/ smittevernlege og det kommunale smittevernteamet, og leg ges frem for
kommunestyret til orientering.
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2. S CENARIER VED UTVIKLING AV PANDEMISK INFLUENSA

Det fi nnes lite eller begrenset faglig grunnlag for å anslå hvordan en ny influensapandemi vil kunne
utvikle seg .
Kommunens pandemiplan angir derfor hvordan ulike typer scenarier skal håndteres. En pandemi vil i
første omgang særlig føre til økt belastning på helse - og omsorgstjenesten. Denne planen vil derfor
primært være e t plan verk for disse tjenestene.

Basert på erfaringer fra tidligere pandemier har sen trale helsemyndigheter beskrevet to mulige
hovedscenario for utvikling av pandemisk influensa

2.1 Moderat pandemi
D ette er det mest sannsynlige scenariet der det forvente s at 30 % av hele befolkningen blir smittet i
løpet av et halvt år og at 15 % av befo lkningen blir syke og sengeliggende .
D ødeligheten anslås til 0,1 - 0,4 % av de syke .

For Larvik kommune vil dette innebære anslagsvis 7000 syke i løpet av et halvt år, og 7 - 28 flere
dødsfall enn normalt.

4 - 5 % av befolkningen kan være syke og sengeliggen de samtidig når epidemien er på sitt verste .

2.2 Katastrofal pandemi
Dette er et verstefallscenario som er lite sannsynlig utfra historiske erfaringer. Her forventes det at
opptil 50 % av befolkningen blir smittet i løpet av et halvt år og at 25 % av befo lkningen blir syke og
sengeliggende. Overdødelighet anslås her til 0,4 - 1,1 % av de syke.
For Larvik kommune betyr det inntil 12000 syke og sengeliggende personer for definert periode.

8 % av befolkningen kan være syke og sengeliggende samtidig når pande mien er på sitt verste.

Tallgrunnlaget her er hentet fra Helsedirektoratet s beregninger for landet som helhet. Det kan være
betydelige forskjeller geografisk og innen visse miljøer, hvor en langt høyere andel kan være syke
samtidig. Det er sannsynlig a t Larvik i likhet med de andre Vestfoldbyene vil kunne få relativt flere
samtidige syke enn befolkningsgjennomsnittet i Norge idet det er større befolknings tetthet i Vestfold
enn i andre deler av landet.

3. VURDERING AV KONSEKVENSER FOR SENTRALE HELSE -
OG O MSORGSTJENESTER I EN PANDEMISITUASJON

Avhengig av pandemiens utbredelse, varighet og styrke vil kommunens helse - og omsorgstjenester få
en vesentlig merbelastning og utfordring med:
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Å oppretthol de livsnødvendige tilbud og tjenester til prioriterte gruppe r
Å ivareta et betydelig antall flere alvorlig syke
Å gjennomf øre massevaksinasjon

Tiltakene i denne planen må derfor skaleres i henhold til hva som er adekvat respons til enhver tid ,
råd og anvisninger fra FHI (Folkehelseinstituttet) og andre sentrale na sjonale helsemyndigheter.

3.1 Legetjenester og legevakt
Et stort antall samtidig syke og eller sengeliggende når p andemien er på sitt kraftigste vil være å
vente, og dersom 10% av disse utvikler en komplikasjon og 20% søker akutt helsehjelp, vil dette føre
til et massivt påtrykk både inn mot fastlegekontorene og legevakt.

I tillegg vil det må tte påregnes at et ukjent antall leger også vil være syke, og derav ute av funksjon ,
til en hver tid igjennom p andemi perioden. Påtrykk vil kreve om disponering og fors terking av både
fastlegetjenesten og legevakt om nødvendig.

Det vurderes at kommunen har tilstrekkelig antall med fast leger og kommunalt ansatt leger til å
håndtere en slik situasjon. Legekontorene er som hovedregel flerlegekontorer og er derav robuste,
o g vil kunne være operative til tross for sykdom og fravær hos lege. Fastlegene vil sannsynligvis
må tte påregne og utvide mottak av daglig øyeblikkelig hjelp.
Arbeidstiden for fastlegene må også søkes utvidet daglig når epidemien er på det verste . Det vil være
nødvendig å vurdere endring av faste kommunale oppgaver innrettet mot pandemiutbruddet ,
samtidig som ø kt vaktdeltagelse på legevakt mulig må initieres.

Legevakten er heldøgns bemannet, og dekkes i hovedsak av faste kommunalt ansatte. Legevakt og
leg etjenestens omlegging er beskrevet mer inngående i denne planens vedlegg nummer 7.

Følgende relevante vedlegg:
Vedlegg 9 : Omlegging av fastlegeordning, kommunale legeoppgaver, legevakt og vaksinasjonskontor
Vedlegg 2: F astleg eoversikt leger, Larvik komm une

3.2 Helsesykepleietjenesten
Massevaksinering og rådgivning omkring influensaepidemien vil måtte priori teres foran ordinært
helsesykepleie arbeid. I tillegg må det kunne påregnes utnyttelse av deler av denne ressursen inn mot
tyngre pleie - og omsorgsopp gaver. D eltidsstillinge r her, som i andre virksomheter i helse - omsorg,
må kunne omgjøres til fulltidsstillinger etter behov og på kort varsel.

Følgende relevante vedlegg:
Vedlegg 3: Helsesykepleietjenesten i Larvik kommune ( Dokumentet vil revideres høs ten 2019)

3.3 Sykehjem og hjemmetjenester
Både hhv. v irksomhet sykehjem og hjemmetjenester vil må tte på regne en betydelig merbelastning
ved en pandemi situasjon. Plassbehov i heldøgns helse - og omsorgsinstitusjoner og tilgang til
kompetent personale til en hver tid, vil være de største utfordringene å håndtere.
U tvide lse av deltidsstillinge r, innkall ing av pen sjonert helsepersonell , innkall ing av frivillige og
ufaglærte vil være påkrevet for å sikre tilstrekkelig personelltilgang i perioden .
Det må videre påregnes økte personell be hov for øvr ige støtte og servicetjenester, blant annet
r enholdere i sykehjem og i boligtjenesten. Løpende prioriteringer må foretas knyttet til
omdisponering av sykehjemsplasser, tilpasning av volum på hjemmetjenester.
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I kommunens beredskapsplanverk er det beskrevet mulighet for etablering av et « kommunehospital
Presteløkka/Grevle « med inntil 150 sengeplasse r for å møte en slik situasjon .( jfr «Beredskaps p lan
for helse - og omsorgstjenesten 2016 » ) .

Følgende relevante vedlegg:
Ve dlegg 7: Omlegging av fastlegeordning, kommunale legeoppgaver, legevakt og vaksinasjonskontor
Vedlegg 6: Omlegging av drift sykehjem, hjemmesykepleie, boligtjeneste. (Dokumentet vil revideres
høsten 2019)



7

4. ANSVAR, RAPPORTERING OG MELDINGSRUTINER VED
PANDEMISK INFLUENSAUTBRUDD

4.1 Kommunens plikter og oppgaver
Kommunen skal, etter helse - og omsorgstjenesteloven § 3 - 1 første ledd (12), og etter
smittevernloven § 7 - sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige
helse - og omsorgstje nester.

Kommunen har etter helse - og omsorgstjenesteloven § 5 - 2 plikt til å utarbeide en
beredskapsplan for sin helse - og omsorgstjeneste i samsvar med helseberedskapsloven (12,
16); tiltak mot smittsomme sykdommer skal etter smittevernloven § 7 - 1 være et eget
område i planen (7). Planen skal samordnes med kommunens øvrige beredskapsplaner

Beredskapslovgivningen angir videre hvilke oppgaver kommunene plikter å ivareta i
forbindelse med uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, herunder det å besørg e
masseva ksinasjon i en pandemisituasjon.

Kommunen skal i følge smittevernlovens §7 - 1 sørge for at personer som oppholder seg i
kommunen får tilbud om forebyggende smitteverntiltak - herunder vaksinasjon.

Kommuneoverlegen/smittevernlegen har i henhold ti l samme lov, §7 - 2,ansvar for
organisering og ledelse av det lokale smitteverns - og massevaksinasjonsarbeidet i
kommunen.

Kommunens plan for massevaksinering (pkt. 7 i denne planen) skal samordnes med
kommunens øvrige helse beredskapsplaner, og med planverk et til det regionale
helseforetaket .

4.2 Kommune overlegens/ smittevernlegens oppgaver
K ommune over lege /smittevernlege skal utføre de oppgaver innen smittevern som pålegges i
smittevernloven §§ 7 - 1 og §§7 - 2 :

Utarbeide forslag til plan for helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer,
herunder beredskapsplaner og tiltak, og organisere og lede dette arbeidet.

Ha løpende oversikt over de infeksjonsepidemiologiske forholdene i kommunen.

Utarbeide forslag til forebyggende tiltak for kommunen.

Bis tå kommunen, helsepersonell og andre i kommunen som har oppgaver i arbeidet med
vern mot smittsomme sykdommer.

Gi informasjon, opplysninger og råd til befolkningen om vern mot smittsomme sykdommer.

Utføre andre oppgaver som følger av loven eller bestemme lser i medhold av loven, og
medvirke til effektive tiltak for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer.

Departementet kan i forskrift bestemme at kommunelegen også skal ha andre oppgaver i henhold til
smittevernarbeidet.
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Det forutsettes at kommunel egen utfører disse oppgavene i tråd med de prioriteringer og den
informasjon som gis av sentrale helsemyndigheter , FHI mm.

4.3 I nformasjon og kommunikasjon under en pandemi

Effektiv kommunikasjon og tilpasset informasjon mellom aktører og til publikum er sentrale
innsatsområder for å ivareta en god håndtering av en pandemisituasjon. Fortløpende
kunnskapsbasert og samordnet informasjon fra og til sentrale og lokale helsemyndigheter er helt
avgjørende for å lykkes med dette. Slike tiltak må tilpasses, skale res og evalueres i hver fase av
pandemiutviklingen.

Media vil være en viktig kanal for informasjon ut til kommunens innbyggere.
Det vil ved en pandemi etableres en egen kommunikasjons - og medi e kontakt i kommunen som
ivaretar og sikrer effektiv mediekontak t og som samtidig legger ut løpende og tilpasset inform asjon
til innbyggere på tilgjengelige kommunale media og kanaler.

WHO har beskrevet noen sentrale prinsipper for effektiv kommunikasjon under en pandemi som
kommunen vil følge opp:

Tillit
Samordnin g
Aktiv informasjon
Åpenhet
Publikumsforståelse

5. GENERELLE SMITTEVERNTILTAK I KOMMUNEN

Generell beskrivelse av tiltak ved smittsomme sykdommer er beskrevet i kommunens
smittevernplan .

Ved en pandemisk influensa situasjon bør det rettes særlig fokus på fø lgende:

Hygieniske tiltak og aktivitetsbegrensninger for syke .
God hoste - og håndhygiene, munnbind ved kontakt med andre mennesker og hyppig vask av
overflater som de syke er i kontakt med. Holde seg hjemme i minst 7 dager fra
symptomstart.
Hygieniske ti ltak og aktivitetsbegrensninger for mistenkt smittede .
God hoste - og håndhygiene. Aktivitetsbegrensninger etter råd fra sentrale helsemyndigheter.
Hygieniske tiltak og aktivitetsbegrensninger for befolkningen uavhengig av smittestatus
God hoste - og håndhyg iene, unngå planlagte aktiviteter der store personansamlinger må
beregnes.
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6. OVERSIKT OVER HOVEDFASER I EN PANDEMI MED
KOMMUNENS TILHØRENDE TILTAKSPLANER

6 Faser i en influensapandemi fordelt på 3 perioder

6.1 O versikt over pandemifaser, lokale tilt ak, ansvar for respons i kommunen

6.1.1 I nterpandemisk Periode - fase 1, 2a og 2b

I denne fasen skal:
- Pandemiberedskapen oppdateres, trenes og gjøres kjent i kommunen .
- Det initieres nye forebyggende tiltak som kan redusere risikoen for omfattende

smittespredning.

Situasjon Lokale tiltak Ansvar for respons

Fase 1

Ingen nye
influensavirustyper er

oppdaget hos mennesker.

1. Vedlikehold og revisjon av
Smittevernplan og
Pandemiplan

2. Gjennomføre
beredskapsøvelser m e d
aktuelle pandem iscenario.

3. Oppdatere informasjons - og
veiledningsmateriell
tilgjengelig for publikum

1. Smittevernlege /kommune -

O verlege

2. Smittevernlege/beredskapsko
ordinator

3. Smittevernlege /kommuneove
rlege

Fase 2 a

Høypatogen
dyre/fugleinfluensa påvist i
Norge eller Norges
nærområder

1. Økt o vervåking av
dyrebestander lokalt

2. Råd og informasjon til
publikum

3. Vurdere utvidet i nfluensa - og
pneumokokk - vaksinering

4. Informasjon til helsepersonell

5. Opplæringsplan for
helsepersonell som skal
vaksinere, diagnostisere og
behandle pandemi sk influensa

6. Beredskap stiltak for personer
som kan komme i kontakt med
fugleinfluensa

1. Veterinærinstituttet og
M attilsynet

2. Mattilsynet,
smittevernlege /kommuneove
rlege

3. Fastlegene , helses ykepleiere ,
vaksinasjonskontoret

4. Smittevernlege/Fylkeslege

5. Smittever nlege / Fylkeslege n i
Vestfold og Telemark

6. Mattilsynet / smittevernlege
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Fase 2 b

Høypatogen
dyre/fugleinfluensa påvist i
Larvik eller kommunens
nærområder

1. Oversikt og håndtering av
smittet/død fugl . Sikre optimal
respons på utbruddet blant
dyr.

2. Beskyttel se stiltak for personer
som kan komme i kontakt med
viruset . Serologisk overvåkning
av mulig eksponerte personer.

3. Sørge for tilgjengelighet og
distribusjon av
beskyttelsesutstyr , vaksine og
antiviralia og gjennomgå
regler/ru t iner for anvendelse
og bruk i k ommunen.
Planverket gjennomgås i
aktuelle enheter.

4. Aktivere samhandling og
informasjonsrutiner med
aktuelle myndigheter

5. Etablere tilpassede
informasjonssystemer /rutiner

1. Mattilsynet,
veterinærmyndigheter

2. Mattilsynet / smittevernlege

3. Folkehelseinstit uttet, HD,
smit t evernlege

4. Smittevernlege/kommuneove
rlege

5. R ådmann/
beredskapskoordinator / smitt
evernlege

Ved funn av død fugl (med mistanke om fugleinfl uensasmitte) er det Mattilsynet som organiserer
henting av fugl og videresender til analyse ved Veter inærinstituttet. Folkehelseinstituttet har laget
råd om beskyttelse av personer som kan komme i kontakt med fugleinfluensavirus.

Bekjempelse av fugleinfluensa vil primært være et ansvar for M attilsynet. Påvist fugleinfluensa vil
fordre samarbeid mellom M attilsynet, helsetjeneste, politi, sivilforsvar og andre etater.
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6.1.2 P andemisk overvåkenhetsperiode – fase 3, 4 og 5

I denne perioden skal innsatsen rettes mot:
- sikre rask karakterisering av nytt virus og tidlig oppdaging, rapportering og respons på nye

tilfeller
- begrense utbredelse til nye virus
- b egrense og forsinke spredning for å hindre mulig pandemi / utbrudd.

Situasjon Lokale tiltak Ansvar for respons

Fase 3.

Smitte fra dyr/fugl til
mennesker eller mennesker til
mennesker har skjedd lokalt

1. Hygienetiltak og medikasjon
av nære pårørende og andre
nærkontakter

2. Smittevernt iltak for å hindre
ytterligere smitte til
mennesker

1. Fastlege, smitteverlege/
infeksjonsmedisiner SIV

2. F astlege, Smittevernlege og
SiV

Fase 4

Tilfeldig eller
s poradisk funn av
pandemivirus hos
pas hos fastlege
eller inneliggende
på sykehus

Fase 5

Økende, men
fortsatt begrenset
grad av smitte
med potensielt
pandemisk
influensavirus
mellom
mennesker.

1. Forberede enhetlig
infopolitikk fra kommunen
samor dnet med offentlige
lokale og nasjonale
myndigheter . Opprette
sekretariat for informasjon og
daglig loggføring

2. Opprette egen
publikumstelefon på
døgnbasis

3. Forberede behov for endret
drift av
kommunehelsetjenesten inkl
helsesøstertjenesten , helse -
og omsorg stjenestene og
boligtjenesten

4. Konkretisere planer/avtaler
for samarbeid med SiV mht.
rutiner for innleggelser og
utskrivelser.

5. Utarbeide plan for
omdisponering av personell
for å dekke nødvendige
oppgaver: fra - til sykehus,
legevakt, sykehjem,
hjemmesykeple ie.

6. Ha avklart lokaler for
masse vaksinasjon og

1. Info rmasjons -
leder /smittevernlege

2. I nfo rmasjonsleder/rådmannen

3. Leder HR , smittevernlege og
kommunal kriseledelse

4. Smittevernlege /kommuneoverlege
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behandling .

7. Isolasjon av pandemisyke
pasienter på institusjon og i
hjemmene

8. Avklare smitteverntiltak som
bruk av antiviralia, vaksiner og
beskyttelsesutstyr.

Fremskynne og forsterke
ordinær sesongvaksinasjon

9. Opp daterer og forsterke
beredskapslager for vaksiner
og evt antiviralia lager på
”Kanda” Smittvernutstyr
distribueres i henhold til eget
oppsett.

10. Gå gjennom beredskaps
planene for å å sikre
samfunnskritiske tjenester i
en pandemifase: kraft ver k ,
vann verk , renovasjon,
apotek, offentlig transport, IT
og telekommunikasjon , politi,
brann, mattilsyn m.m.

5. Leder HR , s mittevernlege

6. S mittevernlege , smittevernteam

7. S mittevernlege /kommunalsjef HO

8. S mittevernlege , smittevernteam

9. S mittevernlege ,
beredskapskoordinator HO

10. Kommunens kriseledelse ,
smittevernlege, evt.
k ommunestyre t
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6.1 .3 P andemisk per iode – fase 6

I denne fasen skal:

All innsats rettes mot å begrense og minimalisere konsekvenser for liv og helse samt øvrig
kritisk samfunnsstruktur.

Situasjon Lokale tiltak Ansvar for respons

Fase 6

Pandemisk fase: Økende og
vedvarende s mitte i den
generelle befolkning. WHO har
erklært influensapandemi.

1. Full skalering av
i nfo rmasjonsstrategi
iverksettes - til
befolkningen .

2. Oppdatere i nformasjon til
helsepersonell .

3. Opprette lokal
registreringsenhet for
daglig oppdatering av lokal
situ asjon .

4. G jennomføre omlegging av
sykehjemsdrif t : O mlegging
av drift ved sykehjem,
hjemmetjenestene og
boligtjenesten .

5. Gjennomføre
omdisponering av
pleiepersonell i henhold til
Gul fase 6

6. B eordring av
helsepersonell,
møteforbud,
begrensninger av
kommunikasj on, stenging
av virksomheter som
barnehager, skoler,
svømmehaller o.a. (Se
vedlegg 4)

7. Gjennomføre
massevaksinasjon. Se egen
tiltaksplan .

8. Gjennomføre behandling
med antiviralia . Se egen
tiltaksplan.

9. Håndtere økende antall
død e. Se vedlegg 9.

1. Informasjons l eder/

rådmannen

2. S mittevernlege/ kriseledelse

3. S mittevernlege, bistand S iV

4. Kommunalsjef HO , Leder
Boligtjenesten og
smittever n lege ,

5. Kommunalsjef HO, Leder
HR , smittevernlege,

6. Rådmann/ Leder HR ,
smittevernlege,
kommunestyret

7. S mittevernlege ,
smitt evernteam

8. S mittevernleg e, fastlegene,
evt helsesøstrene

9. Kommuneoverlege ,
kriseledelse



14

7. TILTAKSPLAN FOR MASSEVAKSINASJON

7.1 Prioritering og organisering av massevaksinasjon
Ved inngangen til influensapandemi vil det være u klart hvor mange vaksiner kommunen har
tilgjengelig , og når og hvordan vaksinene vil være tilgjengelig for befolkningen .

Kommunen skal utarbeide oversikt over ulik e prioriterte grupper for massevaksinasjon og legge disse
til grunn ved vaksineringen.

Oversikten over de ulike prior iterte gruppene er skissert i Nasjonal beredskapsplan for pandemisk
influensa , og bør være førende. Kommunene vil videre bli orientert fra nasjonale helsemyndigheter
om h vem som er priorite rte grupper, avhengig av hvordan type virus som ligger til grunn fo r
emedipien.

7.1.1 Prioriterte grupper ved massevaksinasjon:

Vedvarende s mitteeksponert personell i helse - og omsorgs tjenesten som har direkte kontakt
med med influensasyke.
Anslått antall: 200 - 400

Personer med økt risiko for komplikasjoner .
Dette k an variere fra den ene pandemien til den andre avhengig av egenskapene til viruset
som forårsaker pandemien .
Basert på et virus der egenskapene ligner på sesonginfluensavirus vil Kols, Hjerte -
karsykdommer(spes hjertesvikt), nedsatt infeksjonsresistens, be boere på sykehjem, diabetes
(alle typer) være de meste aktuelle målgruppene her .
Anslått antall: 3000 - 3500

Barn i alder ½ - 2 år.
Anslått antall: 800

Gravide.
Anslått antall: 400

Nøkkelpersonell innen ledelse og samfunnskritiske tjenester .
H vem som omf attes vil avhenge av den aktuelle pandemisituasjonen. Noen av
nøkkelpersonellet vil kunne bli prioritert tidligere enn gruppe 5): kommunal ledelse, ledere
helsetjenesten, dyrehelsetjenesten, personell i strøm - , vann - , matforsyning, avløp,
renovasjon, komm unikasjon (transport, tele/it, media), politi/toll, brann, forsvar og
sivilforsvaret, frivillige hjelpeorganisasj oner og annet nøkkelpersonell).
Anslått antall: 700

Annet helse/omso rgspersonell med pasientkontakt ( ansatte ved sykehjem, i
hjemmetjenesten, om sorgstiltakene, helsestasjonene)
Anslått antall: 1900 ( med fratrekk av de som er omfattet av punkt 1 )

Frivillige/andre med pasientkontakt.
Anslått antall: 1000
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Barn og ansatte i barnehager.
Anslått antall: 2 0 00

Elever og ansatte på skoler.
Anslå tt antall: 7000

Ansatte i kollektivtransport, med kundekontakt.
Anslått antall:100

Ansatte i servicenæring med stor publikumskontakt .
Anslått antall: 500

Enkelte av de anslåtte tallene overfor hefter det seg usikkerhet til , da tallene baserer seg på
omtrentlige overslag og beregninger.

7.1.2 Praktiske anliggende relatert til gjennomføring

7.1.2.1 Innkalling av befolkningen
I tråd med kommunikasjonsstrategi, vil informasjon og innkalling til prioriterte grupper bli fremmet i
avis, på kommunens nett sider og ved andre relevante sosiale medier.

7.1.2.2 Lokaler for vaksinasjon
Fordeling av planlagte vaksinasjonssteder er beskrevet i eget avsnitt.

7.1.2.3 Hjemmevaksinering
Fastlegene i samarbeid med hjemme tjenesten må skaffe oversikt og sørge for vaks inasjon av
hjemmeboende syke og eldre som ikke kommer seg til vaksinasjonslokalet på egen hånd.
Vaksineringen kan gjøres av opplærte sykepleiere eller vernepleiere eller av fastlegene.

7.1.3 Oppbevaring og håndtering av pandemivaksine i kommunen:

7.1.3.1 Mot tak og distribusjon av vaksiner
Smittevernlegen har overordnet ansvarlig for kontakt og dialog med sentrale myndigheter og for at
vaksinene mottas og distribueres til sentral lager og derfra til massevaksinasjo n sstedene og
vaksinasjonsstedene på en bet ryggende måte.

7.1.3.2 Sentrallager for vaksiner i Larvik kommune
N æringsmiddelbedriften Kanda på Ringdal industriområde skal fungere s om Sentrallager for vaksiner.
Bedriften har tilfred s stillende lagringsplas s og kjølelager , er sentralt p lassert i forhol d til transport og
kommunikasjon og har optimale sikkerhetsrutiner .
I evalueringen av kommunens håndtering av p andemien 2009/2010 ble denne lagerordningen
vurdert til å funger e meget bra.

7.1.3.3 Fordeling av vaksiner
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Vaksi nene avhentes av definert person ell og kjøres ut til vaksinasjonsstedene. Transportørene er
uniformerte og utstyrt med legitimasjon for oppdraget og har avtale med vaktholdet hos Kanda og
kommunen for utlevering.

7.1.4 Vaksinasjonssteder for massevaksinering

7.1.4.1 Familiesentrene
V a ksinasjon av barn opp til skolealder og eventuelt de voksn e som følger barna .

7.1.4.2 Fastlegekontorene
V aksinasjon av pasienter på egen liste, med sæ rlig fokus på prioriterte og risikoutsatte grupper.

7.1.4.3 Skolene
V aksinasjon av barn i skolealder .

7.1. 4.4 Sliperiet
M a ssevaksinasjon av inntil 3000 personer daglig kan gjennomføres.

Gjennomføring ved e tablering av 6 vaksinasjonsteam, der h vert team har 2 vaksinatører og eget
personell for opptrekk av vaksiner.

Am b ulanseteam og eller l ege må være tilsted e, i tillegg til bistand fra Røde K or s for forpleining . IT -
ressurs må også være på plass.

Beskrevet logistikk ble utprøvd i forbindelse med pandemien 2009/2010 og fungerte hensikt s messig.

7.1.4.5 Arena Boligmappa
Massevaksinasjon av opptil 10 000 personer d aglig kan gjennomføres.

15 vaksinasjonsteam ville kunne fungere og inneha samme organisering for øvrig som ved Sliperiet .
Ordningen er ikke utprøvd .

7.1.4.6 O mrådevaksinasjonssteder
i kommunen som primært er lagt opp til å følge inndelingen av de etabl erte valgkretsene , kan også
være en mulighet .
Egne lokasjoner er utpekt for dette formål.

7.1.5 P ersonell/a k tører som skal vaksinere

7.1.5.1 Fastlegene
S kal vaksinere risikopasienter i den grad det er mulig.
I forbindelse med pandemien 2009/2010 ble fa stlegene ansvarliggjort for vaksinering av egne
pasienter som av forskjellige grunner hadde vanskeligheter med å kunne komme til
massevaksinasjonsstedene. Dersom fastlegene har oversikt over sine risikopasienter, vil fastlegene
kunne vurderes som hoved aktø r i vaksinasjon av risikopasientene.

7.1.5.2 Helse – og omsorgstjenesten
Skal håndtere vaksinasjon for hjemmeboende eldre , pasienter i risikogruppene og beboere på
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sykehjem og bemannende omsorgsboliger.

7.1.5.3 Øvrige v aksinatører
Hvem som skal vaksin ere vil avklares i fase 4 - 5 i pandemiplanen , men vil være planlagt fase 2 .
Opplæring av vaksinatører skal gjennomføres så raskt som mulig i denne fasen.

7.1.5.4 Registrering av vaksinerte
SYSVAK - registerforskriften §2.2 krever registrering av pandemisk in fluensavaksine, uten samtykke.
All registrering skal skje i SYSVAK - systemet, fortrinnsvis elektronisk.
Tilbyr FHI et alternativ ifm. pandemien, vil dette også kunne benyttes.

Online - registrering på PANVAC opprettet 2009/2010 ble benyttet og fungerte hens iktsmessig.

7.1.6 Plan for o rganisering og gjennomføring av antiviral behandling i
kommunen

I den nasjonale beredskapsplanen fra 2006 ble det utarbeidet en prioriteringsliste for grupperinger
som skal motta behandling med antiviralia . Prioriteringer vil dog bli særskilt oppdatert fra sentralt
hold ved inntreden av en pandemi. Prioriteringsprinsippene oppretthol des dog i denne planen, men
er ikke absolutt.
Prioriteringsprins ippet følger i stor grad det som omhandles under vaksinasjon .

En viktig forskjell e r imidlertid at det skilles mellom gruppene i forhold til om de skal motta:

7.1.6.1 Primærprofylaktisk behandling (antiviralia før smitte - eksponering )
Br uk av legemiddel for å unngå å bli syk dersom man senere blir smittet.

Målg ruppene som inngår her er (og ev entuelt deler av eller hele gruppe nummer 5): Smitteeksponert
personell i helsetjenesten, pleie - og omsorgsektoren , helsesøstertjenesten og boligtjenesten s amt
nøkkelpersonell i nnen ledelse og samfunnskritiske tjenester.

Behandling: Igangsettes før eksponering og fortsetter i hele eksponeringsperioden.
Målgruppene kan endres etter en vurdering av pandemiens karakter.

7.1.6.2 Sekundærprofylaktisk behandling (antiviralia etter a ntatt smitte - eks p onering )
Bruk av legemiddel for å unngå å bli syk etter å ha blitt utsatt for smitte, og før symptomer på
sykdom .

Målgruppene som her innngår : Dette er behandling til influensasykes nærkontakter , i første rekke
husstandsmedlemmer og andre nære kontakter, og vil kun være aktuelt i pandemiens aller første
periode dvs . 1 - 3 uker etter utbrudd.

B ehandling: A ktue l l i situasjoner som involverer særlig risikoutsatte individer for å beskytte disse. Gir
i liten gra effekter for smittespredning i samfunnet.
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7.1.6. 3 Tertiærprofylaktisk behandling (ant iviralia etter oppstått sykdom)
Br uk av legemiddel for behandling av sykdom.

Målg ruppene som her inngår: Influensasyke , først de med økt risiko for alvorlig sykdom og
komplikasjoner (2), deretter de gravide etter vurdering mulige bivirkninger (4) og deretter alle andre
influensasyke. Sykdom hos vaksinerte kan skyldes manglende vaksinebesk ytt else. Behandling skal
vurderes.

Behandling : P åbegynnes innen 48 timer etter sykdomsstart eller utbrudd.

7.1.6.4 Prioritering av målgrupper for antiviralia ved en pandemi der tilgang på antiviralia
er begrenset

1. Primærprofylakse - vedvarende smitteeksponert personell i helse - og omsorgstjenesten
2. Sekundærprofylakse – personer som hat hatt tett kontakt med influensasyke hvor de var

smittsomme
3. Behandling av influensasyke med økt risiko for komplikasjoner
4. Behandling – influensasyke gravide
5. Behandling av influensasyke uten økt risiko for komplikasjoner
6. Primærprofylakse – nøkkelpersonell i ledelse og utvalgte samfunnskritiske funksjoner/

tjenester

7.1.6.5 Organisering av utdeling antiviralia

Dersom n ormal og god tilgang til antiviralia :
Utlevering på apotek
Utlevering på legekontor i forbindelse med konsultasjon
Eventuelt bestemt utleveringssted i ko mmunen etter anvisning fra smittevernlegen

Ved begrenset tilgang til antiviralia:
Avtale med lokalt apotek etableres . Utlevering enten fra apotek eller bes temt
utleveringssted i kommunen, avklares av smittevernlegen.
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8. V E DLEGG

F lere av vedleggene til denne planen er også å finne i Larvik kommunes smittevernplan.
Til beredskapsplanen for pandemisk influensa vil vedleggene med kontaktinformasjon oppdateres
hvert annet år.
Ansvar: Kommuneoverlegen og smittevernteamet i Larvik kommune.

8.1 Vedlegg 1: Kontakteliste smittevernteamet Kontaktliste internt i Larvik og eksterne
aktører
8.2 Vedlegg 2 : Fastlege oversikt Larvik kommune
8.3 Vedlegg 3: H elsesykepleie tjenesten i Larvik kommune (Dokumentet vil revideres
høsten 2019)
8.4 Vedlegg 4 : Myndighetsfordeling og § - oversikt i en situasjon med be hov for særskilte
” hurtigvedtak ”
8.5 Vedlegg 5 : Omlegging av drift helsesø stertjeneste Massevaksinering
8.6 Vedlegg 6: Omlegging av drift sykehjem, hjemmesykepleie, boligtjeneste
(Dokumentet vil revideres høsten 2019)
8.7 Vedlegg 7 Omlegging av drift Larvik kommunale kjøkken (LKC)
8.8 Vedlegg 8 Omlegging av drift va skeritjenester (Dokumentet vil revideres høsten 2019)
8.9 Vedlegg 9 : Omlegging av fastlegeordning, kommunale legeoppgaver inkl legevakt o g
vaksinasjonskontor
8.10 Vedlegg 10 : Pa ndemiplan sykehuset i Vestfo ld
8.11 Vedlegg 11 : Håndtering av økende antall døde (Dokumentet vil revideres høsten
2019)

8.1 Vedlegg 1: Kontaktliste smittevernteamet Kontaktliste internt i Larvik og eksterne
aktører

SMITTEVERNTEAMET (sist oppdatert: 25.05.2019 )

Navn Telefon Nettadresse r

Dorthe Huse

Kommuneoverlege

Smitteve r nlege

97664403 d orthe.huse@larvik.kommune.no

Marit Thorstein

Helsesykepleier ,
vaksinasjonskontoret

98253265 m arit.thorstein@larvik.kommune.no

Line Kamilla
Heimestøl

Legevaktsoverlege

92880876 l in e .k amilla.heimest ol@larvik.kommune.no

Turid Engen

Fagkonsulent

98231390 turid.engen@larvik.kommune.no
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sykehjem

Marianne Aasheim

Fagrådgiver
hjemmetjenester

98231761 m arianne.Aasheim@larvik.kommune.no

Sissel Egenberg

Fagkonsulent psykisk
helse og avhengighet

98231304 s issel.egenberg@larvik.kommune.no

Anne Mari Styrvold

Ledende
helsesykepleier

98253269 anne.mari.styrvold@larvik.kommune.no

KONTAKTLISTE INTERNT (sist oppdatert: 25.05.2019 )

Stilling Navn Telef on Nettadresser

Kommunalsjef helse
og om sorg

Guro Winsvold 90828770 g uro.winsvold@larvik.kommune.no

K ommuneoverlege /
Smittevernlege

Dorthe Huse 97664403 d orthe.huse@larvik.kommune.no

Legevaktsoverlege/
Ass. smittevernlege

Line Kamilla Heimestøl 9288087 6 l in e .k amilla.he i mestol@larvik.kommune.n
o

Vaksinasjonskontoret
ved Larvik legevakt

Marit Thorstein 98253265 marit.thorstein@larvik.kommune.no

Line.andreassen@larvik.kommune.no

Virksomhetsleder
H j emmetjenester

Anne Grete Sneeggen 99728108 a nne.grete.sneeggen@larvik.kommune.n
o

Virksomhetsleder
S ykehjem

Monica Hammari 47452241 monica.hammari @larvik.kommune.no

Virksomhetsleder

F sykisk helse og
avhengighet

Heidi Larsen 98231985 h eidi.larsen@larvik .kommune.no

Virksomhetsleder

F unksjonshemmede

Odd Ivar Lågøen 91191996 odd.ivar.lagoen@larvik.kommune.no

mailto:anne.mari.styrvold@larvik.kommune.no
mailto:marit.thorstein@larvik.kommune.no
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Virksomhetsleder

Barne - og
ungdomstjenester

Øystein Pedersen 98231912 o ystein.pedersen@larvik.kommune.no

Ledende helsesøster Anne Mari

Styrvold

982 53269 a nne.mari.styrvold@larvik.kommune.no

Lede r Mesterfjellet
familiesenter

Ingunn Nygård 98253273 Ingunn.nygard@larvik.kommune.no

Leder Stavern
familiesenter

Tone H. Emhjellen 98253287 Tone.emhjellen@larvik.kommune.no

Leder Fagerli
familiesenter

An ne Marie Wittersø 4 0645107 Anne . M arie.Witterso @larvik.kommune.n
o

Leder Tjølling
familiesenter

Anita Schrøder 98253317 Anita.schroder@larvik.kommune.no

Beredskapssjef i Larvik
kommune

Carl Erik Mathisen 982 53357 carl.erik.mathi sen@larvik.kommune.no

Brannsjef i Larvik
kommune

Arve Stokkan 33171742

98231742

arve.stokkan@larvik.kommune.no

S tasjonssjef i Larvik
Politidistrikt

Tor Eriksen 33 34 44 00

02800

Rådmann i Larvik
kommune

Jan Arvid Kristeng ård 98231 616 Jan.arvid.kristengaard@

larvik.kommune.no

mailto:arve.stokkan@larvik.kommune.no
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KONTAKTLISTE EKSTERNT ( sist oppdatert : 25.05.2019 )

Stilling/Institusjon Navn Telefon Nettadresse

Fylkeslegen i
Vestfold og
Telemark

Jan - Arne
Hunnestad

33371000 fmvtpost@fylkesmannen.no

Inf eksjonsm ed isins k
avdeling

Sykehuset i Vestfold
Tønsberg

Overlege
Infeksjonsmedisin

33342000

Smittevernvakta

Vaksinerådgivning

Folkehelseinstituttet
FHI

21076348

21077000

21077000

Folkehelseinstituttet@fhi.no

Mattilsynet Region
Øst

2240000 postmottak@mattilsynet.no

So s ia l - og
H elsedirektora t et

92 262967 postmottak@shdir.no

Ø stlands - Posten 33163190 redaksjonen@op.no

NRK Ve stfold 33300200 vestfold@nrk.no

Nyhetstips NRK 03030

mailto:postmottak@mattilsynet.no
mailto:postmottak@shdir.no
mailto:redaksjonen@op.no
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8.2Vedlegg 2 Fastlege oversikt Larvik kommune

FASTLEGEOVERSIKT (sist oppdatert: 25.05.19)

NAVN: direkte Legegruppe MOBIL: MAILADR.:

Ali Gonca 33137800 33137805 96500456 Gonca86@hotmail.com
Arne Bredvei 33139595 33139696 99624661 arne.bredvei@gmail.com
Astrid B. Nilsson 33180580 33180583 99564694 Astrid.ni lsson@legepost.no
Bente Bø 33139595 33139696 92897431 Bente23@lf - nett.no
Bente Sandstad 33139160 33139160 41286118 bente.sandstad@legepost.no
David Schebesta
Lardal legekontor

33155303 33155300 92835420 Carlo.David.Schebesta@larvik.kommune.no

Ewa Gawecka 33137803 33137800 95753273 ewag11@hotmail.com
Fredrik Hanson 33180583 33180580 90869986 fredrik.hanson@lf - nett.no
Geir Strømme
Lardal legekontor

33155300 91343117 Geir.Stromme@larvik.kommune.no

Gosaim e Masilo 33138110 33138114 9800519 1 Fishoman2003@gmail.com
Guri Aarseth 33137802 33137800 915466 90 guri.aarseth@hnsor
H. Elvsåshagen 33121920 33121920 95231319 elvsaash@online.no
Hannelore Neumann 33118130 33118130 47460147 Hannelore.neumann@me.com
Hilde Gran 33180500 33180500 99276135 hilde.gran@legegru ppen.nhn.no
Hosea Binyam 33138110 33138114 90704656 Josebin56@hotmail.com
J. K. Aa. Hansen 33139695 33139595 99107624 jannekah@online.no
J. Kr. Fagernæs 33138110 33 38110 92022010 jens.kristian.fagernas@nanset.nhn.no
Jonas Johan Gunnberg 33180500 33180506 93439778 Gunnberg.lege@gmail.com
Rune Burkeland -
Mat re

33139160 47657305 rpmatre@hotmail.com

K. Nordgren 33139160 33139160 91623470 kerstin.nordgren@legepost.no
Knut Olsen 33118130 33118130 91583771 knol@online.no
Knut Terje Lundstrøm 33139160 91724716 Knut.terje@me.com
Ellen Charlotte
Horneman Sanhueza

3318 05 00 331805 00 48045404 elchaho@online.no

Maria Cathrine Stjärne 33121920 33121920 97532570 stjarne@hotmail.com
Mette H. Olsen 331181340 33118130 91583770 m - h - ol@online.no
Mikael Loller 33180500 33180506 93029180 Mikael.loller@legerruppen.nhn.no
Morten Rønning 33139095 33193050 95203195 moroen@gmail.com
N. P. Fagernæs 33139695 33139696 91702697 nip efa@online.no
Petter Boye 33139160 33139160 90566 48 petter.boye@legepost.no
Pinar Taran 33139160 92628419 pinartaran@hotmail.com
Ragnhild Eikaas Bøhm 3311 3474 33113470 93061578 reikaas@gmail.com
S. R. Haugvik 33 139052 33139050 47704716 Sven.richard@haugvik.nhn.no
Salam Alhaidari 33116666 33116666 95925240 salamalh@hotmail.com
Svein Wilvang 33 140650 33 140650 98615441 swilvang@helegroa.nhn.no
Tarjai Midtgaard 33121920 33121920 40725595 Tarjai.midtgaard@gmail.com
Alf Christian Olsen 33 140650 33140650 91866778 alfolsens@hotmail.com
Thomas Rolfsen 33139053 33193050 99792419 doktor@drrolfsen.no
Hjalmar Storeide
Steinsvåg

33 113474 41255956 hjalmar@doctor.com

mailto:Gonca86@hotmail.com
mailto:arne.bredvei@gmail.com
mailto:Astrid.nilsson@legepost.no
mailto:Bente23@lf-nett.no
mailto:bente.sandstad@legepost.no
mailto:Carlo.David.Schebesta@larvik.kommune.no
mailto:fredrik.hanson@lf-nett.no
mailto:Geir.Stromme@larvik.kommune.no
mailto:Fishoman2003@gmail.com
mailto:guri.aarseth@hnsor
mailto:elvsaash@online.no
mailto:Hannelore.neumann@me.com
mailto:hilde.gran@legegruppen.nhn.no
mailto:Josebin56@hotmail.com
mailto:jannekah@online.no
mailto:jens.kristian.fagernas@nanset.nhn.no
mailto:Gunnberg.lege@gmail.com
mailto:rpmatre@hotmail.com
mailto:kerstin.nordgren@legepost.no
mailto:knol@online.no
mailto:Knut.terje@me.com
mailto:stjarne@hotmail.com
mailto:m-h-ol@online.no
mailto:Mikael.loller@legerruppen.nhn.no
mailto:moroen@gmail.com
mailto:nipefa@online.no
mailto:petter.boye@legepost.no
mailto:pinartaran@hotmail.com
mailto:reikaas@gmail.com
mailto:Sven.richard@haugvik.nhn.no
mailto:salamalh@hotmail.com
mailto:swilvang@helegroa.nhn.no
mailto:Tarjai.midtgaard@gmail.com
mailto:doktor@drrolfsen.no
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NAVN: direkte Legegruppe MOBIL: MAILADR.:

Tone Grimstad 33113470 33113474 97199546 tone.grimstad@legepost.no
Vibeke Øfsti 33180580 33180583 99725142 vibwind@hotmail. com

mailto:tone.grimstad@legepost.no
mailto:vibwind@hotmail.com
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8.3 Vedlegg 3 : H else sykepleietjenester i Larvik kommune

(Dokumentet vil revideres høsten 2019)

Mesterfjeller familiesenter
Ahlefeldsgate 6
Tlf. 33171125
Leder: Ingunn Nygård

Helsestasjon med helsesøster og lege
Jordmor
Fysiotera peut
Psykolog
Home Start koordinator
Åpen barnehage med førskolelærer og miljøarbeider
Representanter fra PP - tjenesten, Barnevern tjenesten og NAV vil være tilstede annenhver uke.

Fagerli Familiesenter
Kremleveien 5, 2.etg. i skolebygget
Tlf. 33172980
Leder: A nne Marie Wittersø

Helsestasjon med helsesøster og lege
Fysioterapeut
Psykolog
Åpen barnehage i 1.etg, ledet av barnehagelærer.
Representanter fra PP - tjenesten, Barnevern tjenesten og NAV vil være tilstede annenhver uke.

Avdeling Kvelde
Kvelde skole
Tlf. 98231274
Leder: An ne Mari Styrvold

- Helsestasjon med lege og helsesøster
- Fysioterapeut
- Åpen barnehage med barnehagelærer

Stavern Familiesenter
Vardeveien 34
3292 Stavern

Tlf. 33 19 99 66
Leder: Tone Emhjellen

Helsestasjon med helsesøster og lege
Fysioterapeut
Psyk olog
Åpen barnehage med førskolelærer og miljøarbeider
Representanter fra PP - tjenesten, Barnevern tjenesten og NAV vil være tilstede annenhver uke.

mailto:ingunn.nygard@larvik.kommune.no
http://www.larvik.kommune.no/no/Los-struktur/Barn-og-familie/Barn-og-foreldre/Home-Start-Familiekontakten-Larvik/
http://www.larvik.kommune.no/no/Los-struktur/Skole-og-utdanning/Barnehage2/Apne-barnehager/Apen-barnehage-Mesterfjellet-familiesenter/
http://www.larvik.kommune.no/no/Los-struktur/Skole-og-utdanning/Barnehage2/Apne-barnehager/Apen-barnehage-Sentrum-og-Hedrum-familiesenter/
http://www.larvik.kommune.no/no/Los-struktur/Skole-og-utdanning/Barnehage2/Apne-barnehager/Apen-barnehage-Stavern-familiesenter/
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Tjølling Familiesenter
Tjøllingvollen
Tlf. 33173630
Leder: Anita Sjøblom Schrøder

Helsestasjon med helsesøster og lege
Fysioterapeut
Psykolog
Åpen barnehage med førskolelærer og miljøarbeider
Representanter fra PP - tjenesten, Barnevern tjenesten og NAV vil være tilstede anne nhver uke.

8.4 Vedlegg 4 : Myndighetsfordeling og § - oversikt i en situasjon med behov for særskilte
” hurtigvedtak ”

§ 3 - 8. Vaksinering og immunisering av befolkningen

Når det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom syk dom, kan
departementet i forskrift fastsette at befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg
vaksinere.

Ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom kan departementet i forskrift
bestemme at personer som ikke er vaksinert

a ) m å oppholde seg innenfor bestemte områder,

b) s kal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, f.eks. i barnehage, skole, møter eller
kommunikasjonsmidler,

c) m å ta nødvendige forholdsregler etter ko mmunelegens nærmere bestemmelse.

§ 3 - 9. F orskrifter om undersøkelser og vaksinasjoner

Departementet kan gi forskrifter om den nærmere gjennomføringen av smitteverntiltak etter §§ 3 - 1,
3 - 2, 3 - 3, 3 - 4 og 3 - 8 andre og tredje ledd, herunder om

a) H vilke grupper av befolkningen som tiltakene skal o mfatte, og om fritak,

b) hvem som kan gi fritak, og om tilsyn med gjennomføringen av tiltakene,

c) at enkelte undersøkelser og vaksinasjoner bare må utføres av særskilt godkjent helsepersonell,
hvem som kan gi godkjenning, og hvilken opplæring person ellet må gjennomgå for å få slik
godkjenning,

d) plikt for helsepersonell til å foreta eller medvirke ved undersøkelser og vaksinasjoner,

mailto:kari.aasan@larvik.kommune.no
http://www.larvik.kommune.no/no/Los-struktur/Skole-og-utdanning/Barnehage2/Apne-barnehager/Apen-barnehage-Tjolling-familiesenter/
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e) at undersøkelser eller analyser skal gjøres slik Sosial - og helsedirektoratet bestemmer, og at de
må foretas av noen som Sosial - og helsedirektoratet har godkjent,

f) hvem som skal dekke utgiftene med tiltakene.

§ 4 - 1. Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og
smittesanering

Når det er nødvendig for å forebygge en allm ennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den
blir overført, kan kommunestyret vedta

a) forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale
omgangen overalt der mennesker er samlet,

b) stenging av virksomheter so m samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, svømmehaller,
flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser - eller begrensninger i
aktiviteter der,

c) stans eller begrensninger i kommunikasjoner,

d) isolering av persone r i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres
bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen,

e) pålegg til private eller offentlige om rengjøring, desinfeksjon eller destruksjon av gjenstander
eller lokaler



2 8
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8.5 Vedlegg 5: Omleggi n g av drift helsesykepleietjenesten Massevaksinering

(Dokumentet vil revideres høsten 2019)

Hovedansvarlig for helses ykepleiet jenestenved eventuell pandemi er Øystein Pedersen,
virksomhetsleder barn – og unge (mob. 98231912)

Avhengig av hva type massevaksineringsstrategi som skal velges, må hovedansvarlig kunne frigjøre
tilstrekkelig personell til å løse oppgavene

Hovedansvarlig stedsleder har ansvaret for:
Sø rge for nok vaksiner på stedet
Sørge for utstyr
Ha ansvar for bemanning
Ha oversikt over avfallsmateriell
L ede vaksineringen

Dedikerte helses ykepleiere fra vaksinasjonskontoret lager kurs/undervisning for de i kommunen som
skal arbeide med å vaksinere i forbin delse med en eventuell pandemi. Dette ble v ellykket foretatt i
forkant av pandemien 2009 og bør brukes for å utdanne flere vaksinatører i fase 0 i
beredskapsplanen og trappes opp ved behov. Kurs omfatter følgende temaer :

Prosedyre
Informasjon
Praktisk arbeid ved vaksinering

8.6 Vedlegg 6: Omleggin g av drift sykehjem, hjemme tjenesten, øvrige aktuelle helse - og
omsorgstjenester.

(Dokumentet vil revideres høsten 2019)

OMSORGSTJENESTEN - BEREDSKAPSPLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA

SITUASJON TILTAK ANSVAR
2007
Forberedelse til nye
arbeidsoppgaver

Opplæring av personell som skal
vaksinere

Smittevernlegen/Vaksinasjonskontoret

GRØNN FASE
Høypatologen influensa påvist i
Norge eller Norges nærområder

Opplæring av personell som skal
vaksinere/behandle

Smittevernlegen/Vaksinasjonskontoret

Vaksinering av personell, utdeling av
antiviral behandling

Smittevernlegen , enhetsledere PLO

GUL FASE:
Kartlegge personell/ ekstra
personell:

Heltid/deltidsstillinger
Pensjonister

Liste over fast personell(heltid og
deltid) og pensjonister ligger i
enhetene

Lister over fast personell og vikarer
ajourføres fortløpende
Lister over pensjonister ajourføres en
gang pr år. Listene oppbevares i
enhetene.



30

Vikarlister Vikarlister ligger på
S/Beredskap/Pandemi/oversikt
vikarer

Ekstrautstyr:
O2
Senger
Medisinsk forbruksvare
Engangsutsyr
Skylleromsutstyr

Utstyr – Oppdatert liste ligger på
S/Beredskap/Pandemi/Oversikt
utstyr

Det opprettes lager for senger og
utstyr i 3 etg på Grevle sykehjem
Kontaktperson – Sigrid Gusland tlf
982 31 358 for medisinske
forbruksvarer og oversikt over senge r
– Erik Pedersen
tlf 982 31 329

Økende, men begrenset grad
smitte mellom mennesker

Avklare omdisponering av personell for
sykehjem og hjemmetjeneste

Enhetslederne i omsorgstjenesten; se
kriseplan for omsorgstjenesten

Kartlegge brukerrelaterte
arbeidsoppgaver som ikke skal
utføres.

Praktisk bistand
Dagsenterdrift
Psykiatri
Eldresenterdrift

Vaskeri:
kapasitet/ effekt

Se vedlegg Enhetsleder i Hedrum omsorgstjeneste

Kjøkken
kapasitet/ effekt

Se vedlegg Enhetsleder i Sentrum
omsorgstjeneste
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RØD FASE:
Komandolinjer og koordinering i
omsorgstjenesten, kriseledelse.

Ledelse og organisering
av Presteløkka og Grevle

Enhetsleder for
omsorgstjenesten i Stavern /
Brunlanes Tove Akre tlf 982
31 638, avdelingsleder på
Presteløkka Jan Kulland tlf 982
53 356 og smittevernlegen Lars
Krogh tlf 920 37 151

Koordinere utskrivning fra
sykehus

Kriseledelsen

Behandling av hjemmeboende
syke

Økende antall hjemmeboende må få
tjenester i hjemmet. Nye brukere meldes
enheten de sogner til.

Enhetene(avdelingene) har lister
over brukere med behov for
tjenester. Listene ajourføres
fortløpende og brukerne får
tjenester ut fra listene

Omlegging av sykehjemsdrift
Alternative pleiesteder
Behov ca 150 ekstra
sengerplasser

Hjemmeboende svært syke be handles og
pleies ved :
Presteløkka

Tømmes for pasienter,
sonene mottar pasienter etter fordeling
4/4/4/4.

Kapasitet 70 pasienter
Grevle sykehjem, 2 et .

Tømmes for pasienter
sonene mottar pasienter etter fordeling
4/4/4/4

Kapasitet inntil 72
pasienter

Syke sykehjemspasienter
behandles og pleies i egne sykehjem..

Kriseledelsen sammen med
resterende enhetsledere i
Omsorgstjenesten

Medisinsk oppfølging, blir
beskrevet i pandemiplan

Beredskapsplan utarbeides for
hvert sykehjem

Informasjon til helsepersonell om
smittevernstiltak

Informere personell i egen enhet, registrere
daglig lokal situasjon

Hver enkelt enhetsleder i
Omsorgstjenesten

2015/2016
Larvik kommune

8.7 Vedlegg 7 Omlegging av drift Larvik kommunale kjøkken (LKC)

LARVIK KOMMUNALE KJØKKEN - BEREDSKAPSPLAN PANDEMISK INFLUENSA

Larvik kommunale kjøkken (LKC)
Vikingveien 4
Ansvar: Terje Eftedal

Ordinær drift gir kapasitet på 6000 enheter med middag per uke.
Utstyr for produksjon har i dag kapasitet til økning og da spesielt om vi produserer på skift så vil
denne kunne øke med ca 3000 enheter i uken. D et er også bedre ka pasitet på samtlige tilhørende
lager .
Utstyr som kan sette begrensninger er på nedkjøl ing og pakkeutstyr, da nåværende pakkemaskinen
er i behov av utskifting .
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Kritisk omhandler fravær av strømaggregat. Uten strøm bortfaller produksjonsmulighet, dog mest
kritisk lager med kjøl og frys.

Ordinær drift har 12 - 13 aktive årsverk. Økning av 2 årsverk hva angår utkjøring vil sannsynligvis være
aktuelt, i tillegg til bruk av eksterne sjåfører.

P roduksjon
middagsporsjoner
per uke

Utstyr og
lager
kapasitet

Utkjøring
D ag og
kveld

Årsverk

Ordinær drift 6 000 God Egne
ansatte på
definerte
dager

12 - 13

Tørrmat ved
pandemi

Har god lager -
kapasitet

Go d

Ø kning ved
p andemi

3 000 God Ekstern
leverandør
Hele uken

2
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8.8 Vedlegg 8 Omlegging av drift va skeritjenester
(Dokumentet vil revideres høsten 2019)

VASKERITJENESTER
ANSVAR HEDRUM OMSORGTJENESTE
V/ AASE TØMTE
LIV ARNHILD MYRHOLMEN

Henviser t il utregning i tabell.
Vår vaskekapasitet på 840 900 kg, forutsetter en døgnbemanning av våre 2 eksisterende vaskerier.
Utregningen viser at vi kan betjene 2300 brukere, og at vi har reservetøy til 100 brukere, utover de
344 vi betjener i dag.

Vi har pr. d.d. 3.25 st. fordelt på 6 personer, disse kan oppjusteres til 6 st. Behovet vil være 13,5 st.

Beregning
tøy pr.
bruker

Dagens
kapasitet

Reservetøy Frakting av
tøy

Utstyr -
kapasitet

Flatvask:
Sengetøy/håndklær
etc.

1.002 kg pr.
døgn

Gangtøy:
Beboernes
privattøy

0,40 kg pr.
døgn

Alle avd.
vaskeriene

Vår kapasitet pr.
d.d.

344 brukere 120 000 kg
tøy

Mandag og
torsdag

2 vaskerier:
Furuheim -
Byskogen
3,25 st
6 personer

Vår kapasitet
v/Pandemi

2300 brukere 840 900 kg
tøy

100 brukere Hele uken 2 vaskerier:
Furuheim
Byskogen

13,5 st.
Manko *1860

brukere
7,5 st

Brukernes private sengetøy kan benyttes, som reservetøy.
Hvis behov kan ”gamle” vaskeriet på Tjølling oppjusteres og bemannes.
Det samme med vaskeriet på Stabru.
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8.9 V edlegg 9 : Omlegging av fastlegeor dning, kommunale legeoppgaver, legevakt og
vaksinasjonskontor

Alt legearbeid i Larvik vil innrettes mot å håndtere pandemisituasjonen samtidig som at annet
legearbeid utføres så uforandret som mulig .

Fastlegene

Merarbeid
Legearbeid per lege forventes å kunne øke med 4 - 20 ekstra pasienter daglig avhengig av
listestørrelse , hvilken fase av epidemien og hvor syke pa s ientene blir . Anslagsvis kan dette utgjøre 1 -
4 timer ekstra arbeid daglig . Det vil kunne være nødvendig å ut vide stillingsstør relser til legenes
medarbeidere og mobilisere legesekr e tærer som av ulike grunner ikke er i arbeid .

Organisering
Fastlegene står fritt til selv å etablere rutiner for å møte håndtering av pandemiens utfordringer. Det
vil dog være viktig å organise re virksomhetene slik at det er mulig å motta flere syke pasienter på en
betryggende måte samtidig som annet legearbeid ikke blir for mye berørt. Det anbefales at dette
beskrives særskilt i internkontroller for drift ved de respektive fastlegek ontorene.

Fastlegene må ha t ilstrekkelig telekommunikasjon, nødtelefon, e - post og sms kommunikasjon. Det
må utgå i nfo rmasjon til befolkningen slik at det ikke er tvil om hvordan det oppnås kontakt med
legene , gjennom bruk av aviser, egne - og kommunens inte rnettside r. Smittevernlegen vil oppfordre
til telef on betjent av opplært personell .
Under pandemien 2009/2010 ble det etablert en telefonlinje ved legevakten, forbeholdt
henvendelser som omhandlet influensa. Kommunens serviceavdeling mottok i tillegg henve ndelser,
og var kjent med hvordan håndtering av disse skulle ivaretas på en tilfredsstillende måte.

Leg e kontorene bør vurdere å ha egne venterom og undersøkelsesrom/konsultasjonsrom for
influensasyke , gitt at dette er gjennomførbart . Det bør tilstrebes at de influensasyke få r avtalte
konsultasjoner på slutten av dagen slik at kontorene kan rengjøres særskilt etter bruk.

Dersom pågangen av in f luensasyke blir stor kan det vurderes å delegere myndighet til opplært
medarbeider for oppstart av influensamedikasjo n etter egen prosedyre for dette.

Omprioritering av legearbeid for fastlegene
Det er sannsynlig at det blir nødvendig å nedprioritere legearbeid som har mindre helsemessige
konsekvenser på kort sikt. Sannsynligvis vil det være naturlig å forlenge interva ller for kontroller av
kronisk syke, utsette tidkrevende legeattester overfor NAV/forsikringsselskaper og
skole/arbeidsgivere og utsette forbyggende helsearbeid. Dette må skje i forståelse med sentrale
myndigheter og samarbeidspartnere og er ikke beskrevet i nasjonal pandemiplan.
Under pandemien 2009/2010 ble det underveis i pandemien laget nasjonale kjøreregler for hvordan
legene skulle prioritere. Legene kan endre sine timelister slik at influensapasienter kan mottas som
ØH på slutten av dagen.

Kommunale legeoppgaver

Kommuneoverlege/ Smittevernlege
Kommuneoverlegens ressursbruk vil fullt og helt rettes mot smittehåndteringsarbeid.



35

Legevaktoverlege/ Ass.s m ittevernlege
Stillingen utvides så mye som situasjonen krever. Ansvar som assisterende smittevernleg e er tillagt
legevaktoverlege. Arbeid relatert til smittehåndteringsarbeid vil favne både fokus mot legevakt, og
være kommuneoverlege bistående gitt ut i fra behov.

Kommunalt ansatte leger
Kommunalt ansatte leger har enten kombinasjonsstillinger ved leg evakt og sykehjem, eventuelt i
kombinasjon med jobb ved fastlegekontor i kommunen.

Legene v il i utgangpunktet fortsette innen de arbeidsområdene som inngår i deres ordinære hverdag.
Arbeidsfordeling og justering av dimensjonering være seg ved legevakt, syk ehjem, influensahospital
eller legekontor vil vurderes fortløpende, avhengig av hvilke behov som utvikler seg i
pandemiprosessen. Det vil være leder for kommunal ansatte leger i dialog med kommuneoverlegen
som vil tilse endringer. Kommunalt ansatte leger s om innehar deltidsstillinger vil måtte påregne økte
stillingsbrøker, og tid forbeholdt administrative oppgaver vil prioriteres inn mot klinisk arbeid. For de
ulike arbeidsområdene gjøres tydelig justeringer på arbeidsoppgaver og form, dersom det vurderes
h ensiktsmessig i situasjonen.

S ykehjemsleger
Det forventes økte komplikasjoner i form av bakterielle sekundærinfeksjoner slik at sykehjemmene
bør vurdere grunnlag for å skaffe seg enkelt lab.utstyr for å diagnostisere dette. Sannsynlig økning i
behov for intravenøs behandling.

Ansvarlig lege legehosptial
Legen forbeholdt hovedansvar ved Presteløkka rehabiliteringssenter vil vil få det medisinske
ansvaret for influensahospitalet ved P resteløkka rehabiliteringssente r og Grevle sykehjem .
Legeressurser ordinært forbeholdt helsestasjonen, helsestasjonen for ungd om og
fengselshelsetjenesten, vil må tte forvente å delta i arbeid på influensahospitalet. Influensahospitalet
vil kunne ha 150 influensasyke samtidig og det må planlegges særskilt hvor mye lege r og annet
personell som kreves, til enhver tid.

Legevaktsleg er
Dimensjonering av legebehov og oppgavejustering vil avhenge av organisering av legevaktens arbeid.
Kommunalt ansatte leger, LIS - 1 leger og fastleger vil ha roller som leger ved legevakt.

Helsestasjonsleger
Kan vurderes redusert virksomhet og evt ned legges i fase 2 avhengig av behovene av leger på et
influensahospital.

Fengselslege
Kan vurderes redusert virksomhet og evt nedlegges i fase 2 avhengig av behovene av leger på et
influensahospital.
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Legevakt

Pasienttilgang
Kan forventes fordoblet i for hold til normal situasjon .

Organisering
Organisering av legevaktens arbeid i forbindelse med pandemi vil vu rderes avhengig av situasjonen,
og dimensjonering av helsepersonell vil vurderes deretter. Bakvaktlegens funksjon bør vurderes, også
eventuelt som bistående rolle inn mot influensahospital.

Medarbeidere
Kapasiteten må økes definert etter behov. Det bør tilstrebes k ompetanseinnretting på influensasyke
sam t komplikasjoner til influensa, samt vurderes opplæring for influensadiagnostikk og behandling
ett er delegasjon fra legevaktsoverlege og personell ved vaksinasjonkontor. Vaksinasjonskontor
samlokalisert vil her kunne være en fordel.

Areal
Det antas nødvendig for legevakten å ha et eget venterom og konsultasjons/undersøkelsesrom i
tilslutning til dette, for beholdt ant att influensasyke. Det bør i tillegg lages til eget obsevasjonsrom for
influensasyke inntil det er avklart om de skal innlegges på sykehus, influensahospital eller behandles
hjemme. Dette vil således stille krav til omdisponering av ti lgjengelig areal .

Vaksinasjonskontoret

Driften omlegges og tilpasses pandemisituasjonen , i samarbeid med legevakten og smittevernlegen .
Det antas redusert behov for vaksinasjon av ut enlandsreisende og helsesykepleierne vil kunne bistå
smittevernlege mer direkte. Det vil sannsynligvis være nødvendig med økt aktivitet for vaksinering og
influensabehandling av de som faller utenfor systemet med særlig fokus på rusmisbrukere og
innvandrere.

8.10 Vedlegg 10 : Pandemiplan SiV
(Dokumentet vil revideres høsten 2019)

Opp datert 2015.

Kontrollert: Carl Erik Mathisen. Beredskapskoordinator
Helse - og omsorg, Larvik kommune

ANSVARLIG FOR PLANEN inklusiv VARSLINGSPLAN/INNKALLINGSLISTER:
Smittevernlegen SiV

HENSIKT:
Forebygge og begrense infeksjon. Redusere sykel ighet og død. Diagnostisere, behandle og pleie syke.
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Opprettholde nødvendige tjenester ved meget høyt sykefravær.

MELDINGSRUTINE INTERNT:
Alle meldinger om utbrudd eller mistanke om utbrudd av spesiell infeksjon, pandemier eller epidemier skal gå
til A vdeling for Smittevern v/ Smittevernlegen. Dersom smittevernlegen ikke nåes, kontaktes vakthavende lege
ved Klinikk medisin.

Smittevernlegen evnt. vakthavende lege Klinikk medisin varsler laboratorier involvert i
diagnostikken.

VURDERING og IVERKSETTING :
Smittevernlegen (evnt. dennes stedfortreder)
Hygienesykepleierne
Møtested : Hygienesykepleiernes kontor 301, M - bygget

ANSVARLIG VED UTLØST GUL OG/ELLER RØD BEREDSKAP
Smittevernlegen inntil Beredskapssjefen ankommer.

GUL BEREDSKAP
(Iverksettes når en alvorlig uønsket hendelse er inntruffet eller det er stor fare for at den kan inntreffe, og
der det er sannsynlig at de ordinære ressursene ikke strekker til. På dette nivået iverksettes definerte tiltak
og begrenset beredskapsøkning.)

Tiltak Ansvar/m yndighet

Fase: Interpandemisk periode
1. Ingen nye virus

Ingen nye influensavirussubtyper er oppdaget hos mennesker. En
influensavirussubtype som kan forårsake infeksjon hos menneske kan være til
stede hos dyr.

Ingen spesifikke tiltak

Fase: Interpande misk periode
2. Nytt virus hos dyr

Ingen nye influensavirussubtyper er oppdaget hos mennesker. Imidertid sirkulerer
det dyreinfluensavirus som utgjør en reell risiko for sykdom hos mennesker.
Kun nasjonal vurdering

Fase: Pandemisk årvåkenhetsperiode
3. Smi tte til menneske

Sykdom hos menneske med ny subtype, men ingen spredning mellom mennesker,
eller sjeldne tilfeller av smitte til nærkontakt.
Ingen SiV tiltak, kun nasjonal vurdering.
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Fase: Pandemisk årvåkenhetsperiode
4. Begrenset smitte mellom menneske r

Små grupper med begrenset spredning mellom mennesker, men geografisk
begrenset, noe som antyder at viruset ikke er godt tilpasset mennesker.
Iverksette Smittevernlegen
Utvidet Beredskapskomite møtes Beredskapssjefen
Opprette kontakt med pandemigrupp en Helse Sør - Øst . Smittevernlegen
Få oversikt over egen medikamentbeholdning, eventuelt supplere Smittevernlegen
Informere om situasjonen og tiltak i SiV for ansatte, eventuelt media og Helse Sør -
Øst , med bakgrunn i Helsedirektoratets informasjon.

Adm.d irektør/
Beredskapsjefen/
Smittevernlegen

Gjennomgå, eventuelt oppdatere og aktivere interne rutiner. Avd. for smittevern
Fase: Pandemisk årvåkenhetsperiode
5. Økende, men ikke svært smittsomt

Større grupper av personer med infeksjon, men fortsatt geografi sk begrenset, noe
som antyder at viruset er i ferd med å tilpasse seg mennesker, men fortsatt ikke
smitter lett mellom mennesker.
Motta strategiplan og delta i arbeidet som initieres fra pandemigruppen Helse Sør -
Øst .

Smittevernlegen

Opprette kontakt m ed klinikkene/avdelingene/postene for nødvendig samarbeid
angående det forberedende arbeidet.

Beredskapssjefen

Utføre de forberedende tiltak Beredskapssjef beordrer. Klinikkene/ avd./
postene

Forberede behov for endret sykehusdrift
forberede endrede ruti ner i akuttmottaket (for mottak, registrering og ekstern
melding)
stanse/redusere elektiv virksomhet
vurdere SiV’s totale bygningsmasse og forberede for mottak av pasienter
(medisinsk behandlingskapasitet – pleie og isolasjonskapasitet). Herunder
vurdere e tablering av karantene sykehus i en av SiV’s enheter.

Beredskapssjefen/
Smittevernlegen

Følge opp retningslinjer fra sentrale myndigheter for vaksinasjon og evt. profylaktisk
behandling av friske pasienter og personale.

Smittevernlegen

Følge opp retnings linjer fra sentrale myndigheter for diagnostikk, behandling og
innleggelse i sykehus.

Smittevernlegen

Systematisere diagnostikk og behandling av komplikasjoner. Smittevernlegen
Etablere et forsterket samarbeid med fylkeslegen for å avklare temaer som bla .
retningslinjer for diagnostikk, behandling, innleggelse i sykehus, informasjon,
psykososial omsorg, identifisering og anbringelse/oppbevaring av døde.

Smittevernlegen/
Beredskapssjef

Evt. igangsette vaksinasjon i henhold til nasjonale retningslinjer.
Be driftshelsetjenesten mobiliseres.

Smittevernlegen

Evt. igangsette begrensing av permisjoner og ferie for ansatte. Beredskapssjefen
Evt. endringer i vaktplaner for ansatte. Beredskapssjefen
Forberede behov for omdisponering av helsepersonell. Beredskapss jefen
Forberede behov for ekstrapersonell ( vikarbyråer, pensjonerte helsearbeidere og
helsefagstudenter mf.).

Beredskapssjefen

Forberede behov for ekstrautstyr (sivilforsvaret/ militæret) Beredskapssjefen
Forberede behov for innleie av ikke - helseperson ell til ikke - medisinske oppgaver. Beredskapssjefen
Forberede forsterkning av AMK 113. Beredskapssjefen
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RØD BEREDSKAP
(Betegner full beredskap som iverksettes ved en alvorlig uønsket hendelse, krise eller katastrofe)

Tiltak Ansvar/myndighet

Fase: PAN DEMISK PERIODE
6. Pandemi

Økende og vedvarende smitte i den generelle befolkningen.
Iverksette Smittevernlegen

Utvidet Beredskapskomite møter Beredskapssjefen
Motta løpende strategitilt ak fra pand emigruppen Helse Sør - Øst og/eller nasjonale
myndigheter.

Smittevernlegen
Beredskapssjefen

Vurdere å iverksette forberedte tiltak fra ”fase pandemisk årvåkenhetsperiode pkt.
5.”

Smittevernlegen
Beredskapssjefen
Avd. for smittevern

Motta/utføre løpende ins trukser fra Beredskapssjef Klinikkene/avd./postene
Informere løpende om situasjonen og tiltak i SiV for ansatte, evt. media og Helse Sør -
Øst ved hjelp av I - kontoret

Smittevernlegen
Beredskapssjefen

7. Postpandemi

Tilbake til interpandemisk periode.
Begynne planleggingen til normaldrift. Beredskapssjefen

Utarbeide foreløpig rapport, evaluere og foreslå justering av planer. Smittevernlegen
Motta beskjed fra pandemigruppen Helse Sør - Øst for etableri ng av normal drift. Smittevernlegen

Beredskapssjefen
Avd. for smittevern

Etablere normal drift Beredskapssjefen
Avgi rapporter og evalueringer til overordnede instanser Smittevernlegen/

Beredskapssjefen
Revidere eget planverk Smittevernlegen



40

Særegen planinformasjon:
Planen bygger på faseinndelingen og momentlisten for spesialisthelsetjenesten i
”Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa versjon 3.0 fastsatt 16.februar 2006”

ROS - analyser planen bygger på:
Vedlegg 3: Risikovurderinger i Hel se Sør - Øst Smittevern plan (Beredskapsplan smittevern.doc)

Overordnede føringer fra RHF:
Beredskapsplan smittevern.doc

Overordnet beredskapsledelse SiV HF:
Tilleggsmedlemmer til Utvidet beredskapskomite:

Smittevernlegen
Seksjonsoverlege lunge
Avdel ingsoverlege Mikrobiologisk laboratorium
Hygienesykepleier

Tilleggsoppgaver for Beredskapssjef:
Ingen
Stedlig ansvarlig:
Ingen

Ansvarlig for ajourhold innkallingslister delplan:
Hygienesykepleier Marianne Haug Pedersen

Forutsetninger for klinikk/div isjon - avdelingsplaner:
Ajourførte varslingsplaner og innkallingslister må være implementert på alle nivåer i klinikker/ servicedivisjon.

8.11 Vedlegg 11 Håndtering av økende antall døde.
(Dokumentet vil revideres høsten 2019)


