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1. Pandemi (store bemanningsfrafall) 

 

Handling 

 

Ansvarlig/ 

Vurdert 

INNHENTE FAKTAOPPLYSNINGER 

 

 

- Få oversikt over situasjonen  

- Innhent informasjon fra helse- og omsorgssjef  

- Følg med på aktuelle nyhetskanaler ( eks pandemi.no, helsdirektoratet.no)  

- Vurdere å innhente informasjon fra beredskapsledelsen/ kommunelege  

  

VURDERE VARSLING: 

 

 

- Til helse- og omsorgssjef - alltid  

- Pårørende  

HANDLELISTE – hjemmebasert omsorg og habiliteringsavdelingen 

 

 

- Få oversikt over bemanningssitusjonen  

- Vurdere om det er noen tjenester som kan kuttes ut  

- Prioritere hjelpen etter hvem som har størst behov  

- Vurdere om pårørende kan påta seg noen oppgaver  

- Beordre ansatte (som er friske) på jobb  

- Øk opp stillingene til de som ikke har 100 %  

. Innfør langvakter på helg  

- Trekk inn alle innvilgede ferier og kortere permisjoner (ikke svangerskap)  

- Vurdere om andre kommune ansatte må bidra med nødvendig helsehjelp  

HANDLELISTE – institusjon  

- Få oversikt over bemanningssituasjonen  

- Reduser tjenestene til et minimum  

- Prioritere de med størst hjelpebehov  

- Vurdere om noen kan skrives ut til hjemmet  

- Beordre ansatte (de som er friske) på jobb  

- Økt stillingene til de som ikke jobber i 100 %  

- Trekk inn innvilgede ferier og kortere permisjoner (ikke svangerskap)  

-Innfør langvakter på helg  

- Vurdere om andre kommune ansatte må bidra med nødvendig helsehjelp  

HANDLELISTE – kjøkken  

- Få oversikt over bemanningssituasjonen  

- Beordre ansatte på jobb  

- Økt stillingene til de som ikke har 100 %  

- Trekk inn innvilgede ferier og kortere permisjoner (ikke svangerskap)  

- Lag enkel mat  

- Vurdere om enkel mat kan varmes/tilberedes på avdelingen hvis ikke 

frafallet her er like stort. 

 

- Vurdere om maten skal kjøpes fra private leverandører  



  

Ikke spekuler i årsak og konsekvens  

TENK ALLTID WORST CASE  

 

2. Strømbrudd ved Sunndal helsetun og ute i kommunen 

 

 

Handling 

 

Ansvarlig/ 

Vurdert 

FAKTAOPPLYSNINGER: 

-Alle linjer inn til helsetunet går igjennom telefonsentralen - sentralen har 

batterikapasitet i 5 timer 

 

- Det er aggregat som gir nødstrøm til helsetunet unntatt ved 

aldershjemsavdelingen 

 

- Det er lys i gangene  

- En kokeplate på kjøkkenet er tilgjengelig  

- Fjernvarme kan bobles til oljefyr  

- Vaktmester blir oppringt fra S-Energi hvis fjernvarmen er ute av funksjon  

INNHENTE FAKTAOPPLYSNINGER 

 

 

- Få oversikt over varighet av strømbruddet  

- Kontakt S-Energi for informasjon (71689550 – 90204905)  

VURDERE VARSLING 

 

 

- Pleie og omsorgssjef - alltid  

- I henhold til overordnet prosedyrer ved krisehendelser i Sunndal  

HANDLELISTE - institusjon 

 

 

- Kontakt vaktmester – ansvarlig for aggregat og varme  

- Sjekk om det er varme på ovnene – hvis ikke gi beskjed til vaktmester  

- Vær forsiktig med bruk av talglys  

- Bruk lommelykter til belysning på pasientrom  

- Vurdere om pasienter fra aldershjemsavdelingen må flyttes til andre 

avdelinger – ta i bruk stuer 

 

HANDLELISTE - hjemmebasert omsorg og habiliteringsavdelingen 

 

 

- Få oversikt over pasienter som er avhengig av teknisk utstyr  

- Vurdere om noen pasienter på ha økt tilsyn/ hjelp i hjemmet  

- Vurdere om noen pasienter må flyttes inn i institusjon  

- Diskutere med avdelingne hvordan dette kan løses  

Ikke spekuler i årsak og konsekvens  

TENK ALLTID WORST CASE  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Brudd i telefonsystemet – mobil/fastnett 

 

 

Handling 

 

Ansvarlig/ 

Vurdert 

FAKTAOPPLYSNINGER: 

 

 

  

INNHENTE FAKTAOPPLYSNINGER 

 

 

- Gjelder det mobil eller fasttelefon  

- Hvor lenge blir telefonsystemet nede  

- Er kommunenes innbyggere også uten forbindelse  

VURDERE VARSLING 

 

 

- Til pleie- og omsorgssjef - alltid  

- I henhold til overordnet varslingsprosedyre ved krisehendelser i Sunndal 

kommune 

 

HANDLINGSLISTE: MOBIL 

 

 

- Kontakte brannvarsling i Kr-sund (71574250) – sett trygghetsalarmene over 

til avtalt telefon (f.eks korttidsavdelingen 902 13 653) 

 

- Kontakte AMK – be de sette over henvendelser til avtalt telefon. 

Hjemmesykepleien har abonnement på en telefon fra Telia som kan benyttes 

Korttidsavdelingen kan også benyttes - 902 13 653. 

 

- Vurdere om det skal tas kontakt med/ oppsøke hjemmeboende pasienter 

som ofte ringer på mobil til hjemmesykepleien. 

 

- Orientere korttidsavdelingen om at de må ta imot telefoner fra brannvakt og 

AMK 

 

- Gjør avtale om hvordan hjemmesykepleien skal nås for å gi beskjed. 

Hjemmesykepleien kan nås på telefon med annet nettverk, alternativt dra 

innom korttidsavdelingen hvert 30. minutt. 

 

HANDLELISTE: FASTTELEFON 

 

 

- Hvis kommunens innbyggere er uten mobildekning: få oversikt over 

brukere av trygghetsalarmer 

 

- Hvis det blir lenge uten forbindelse – vurdere om det er noen pasienter som 

skal kontaktes. Oppsøk eller kontakt pårørende. 

 

- Hvis det blir lenge uten forbindelse – vurdere om det er noen pasienter som 

må ha økt tilsyn/ innleggelse i sykehjem. 

 

  

Ikke spekuler i årsak og konsekvens  

TENK ALLTID WORST CASE  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Naturskader – stengte veier  

 

 

Handling 

 

Ansvarlig/ 

Vurdert 

INNHENTE FAKTAOPPLYSNINGER 

 

 

- Hva har skjedd, hvor har hendelsen skjedd  

- Hva betyr dette for utøvelsen av hjemmebaserte tjenester  

- Kontakte politi / pleie- og omsorgssjef/ andre for informasjon  

- Følg med på nett  

FAKTAOPPLYSNINGER – gjelder alle ansatte uavhengig av 

arbeidsplass 

 

- naturskader / stenge veier osv gir ikke rett til fri fra jobb  

- en er selv ansvarlig for å komme seg på jobb til rett tid  

- ansatte som skal på jobb, er ansvarlig for å finne alternative reisemåter til 

jobb. 

- ansatte må selv sørge for overnatting hvis det ikke lar seg gjøre å reise hjem 

 

VURDERE VARSLING 

 

 

- Pleie- og omsorgssjef - alltid  

- I henhold til overordnet varslingsprosedyre ved krisehendelser i kommunen 

 

 

HANDLELISTE – hjemmebasert omsorg og avdeling for habilitering 

 

 

- Få oversikt over hvor mange pasienter/ brukere av tjenesten som er berørt  

- Hvis det er stengt vei – få nødvendig antall biler kjørt på andre siden  

- Gjør avtale med ansatte om å yte tjenester i området fra eget hjem  

- Vurdere om noen må ha hyppigere tilsyn  

- Informer pasient og pårørende om situasjonen og opplegget  

- Vurdere om pårørende kan påta seg økte oppgaver i denne forbindelse  

- Avlys alle aktiviteter i området som ikke er strengt tatt nødvendige eller 

kan utsettes til situasjonen er normalisert 

 

- Få oversikt over trygghetsalarmer i området – planlegg hvordan dette kan 

ivaretas 

 

- Vurdere om noen pasienter må flyttes til helsetunet – samarbeid med 

avdelingen  

 

Ikke spekuler i årsak og konsekvens  

TENK ALLTID WORST CASE  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


