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• Sammenslåing av 5 små 
kommuner og 5 
interkommunale selskaper 
(herunder legevakt)

• 45 000 innbyggere

• 2 byer

Indre Østfold kommune



Korona – fordel eller ulempe for ny kommune?



Som toppleder var det fra starten viktig å ha flere 
tanker i hodet:

• Tenke langt frem samtidig som vi håndterte nåsituasjon. 

• Ta høyde for at «det verste skjer»

• Sikre at alle deler av organisasjonen har et felles virkelighetsbilde.

• Sikre at mest mulig av organisasjonen har fokus på normal drift



Vår 2020: Fokus på rask håndtering, langsiktighet og 
mulig eskalering: 

• Kriseledelsen satt søndag 1. mars.

• Teststasjon rigget 27. februar. 

• Tok over pasienter med luftveissymptomer fra legekontorene.

• Langsiktig forsyningsplanlegging. 

• Rigget for «eksplosjon», f.eks. knyttet til Cowid19-avdeling, 
telefonkapasitet og testkapasitet (tidlig opp på 5% nivået)

• Bruke frivilligheten. 

• Tiltak rundt sykehjem (f.eks først i landet med påbudt munnbind)

• Tiltak for ansatte (hjemmekontor, forbud mot personalmøter, forbud 
mot fysiske vaktskifter o.l.) 

• Holdt på disse frem mot ferien for å sikre god ferieavvikling



Eksplosjon i uke 32:
På få dager gikk vi fra 0 til halvparten av landets smittede.



• 5 smitteklynger oppsto nærmest samtidig.
• Unge mennesker, mange uten 

symptomer og med stor sosial aktivitet 
førte til rask spredning.

• Tilfeldig sammenfall, men observerer 
at alle klynger hadde hatt kontakt med 
utlandet

• Svært rask håndtering for å redde 
skolestart, bl.a:
• Raskt ute med å oppgi steder hvor 

smittede hadde vært for å få mange til 
å teste seg

• Fullt forbud mot sosiale 
sammenkomster.

• Stengte barnehager og SFO`er.
• Stengte serveringssteder

• Effekten var svært god. 

• Ingen smittede på 10 dager.

Hendelsen i august viste gevinsten av å ha planlagt 
omfattende eskalering. 



Tredje fase: Smitte fra Nedre Glomma.

• Utfordringer rundt smittesporing pga forståelse for situasjon og 
system.

• Stengte 2 store skoler – først et døgn i hovedsak på indisier, så ut 
uken når indisiene dessverre var riktige. 

• Fikk igjen for at vi hadde definert at 5% testkapasitet ikke var nok og 
bygget opp planer for 10% kapasitet.



Erfaringer med et 
topplederblikk



Kriseledelse

• Kriseledelsen er avgjørende viktig, ikke minst når vi skal stå i dette 
over tid:

• Bred representasjon fra toppledelse, leger, helse, oppvekst og 
politisk ledelse sikrer at alle er oppdatert og beslutninger kan 
fattes raskt. 

• Komplementære menneskelige egenskaper er viktig.

• Like viktig er hvem som ikke involveres i kriseledelsen. Krisen må 
ikke ta alt fokus fra daglig drift. 



Bygg opp kapasitet. 

Vi hadde ikke klart dette uten å PÅ 
FORHÅND å være klar for:

• 5% (10%)testkapasitet

• Rask utvidelse av 
koronatelefonen og 
smittesporingsteam 

• Ha klar Covid-avdeling

• Bygge opp lagre 



Gode sporingsteam er 
avgjørende. 

• Få tak i alle nærkontakter 
samme dag.

• Teste nærkontakter 2 ganger.



Kommunikasjon 

• Viktig å tenke langsiktig. Hvor og 
hvordan vil du at publikum skal få 
info i en situasjon som varer over 
tid:
• Vi valgte nettsidene som 

hovedkommunikasjonsplattform sammen 
med pressemeldinger. 

• Forbeholdt pressekonferanser til de 
virkelig store meddelelser.

• Få inn digitale verktøy:
• Smittesporing

• Timebooking

• Utfordring å nå alle språkgrupper og 
kulturer

• Viktig med tett info til ansatte og 
ledere



Kontroll og oppfølging

• Sikre at info internt blir mottatt 
og forstått. Særlig i starten 
mage som ikke så alvoret eller 
så sin betydning i det store 
bildet.

• Viktig å følge opp tiltak med 
kontroll og veiledning av 
næringsliv og publikum (nett, 
idrettsplasser, butikker, 
serveringssteder strender++)



Økonomi

Viktig med god og tett styring fra starten av.

• Felles situasjonsbilde mellom helsefaglig og administrativ ledelse 
har vært svært viktig.  

• Fokus: hvordan jobbe langsiktig for å sikre god ressursutnyttelse.

• Vi mener staten har fullfinansiert kommunens merutgifter for 2020.



Utfordrende å se hvor dårlig 
forberedt Norge samlet sett 
var knyttet til f.eks.:

• Analysekapasitet 

• Anvendelse av lovverk

• Beredskapslagre og nasjonal 
produksjon

• Samhandling i kriser. 



Kommune vs stat?

En følelse av at staten tidvis bruker sin definisjonsmakt til å dytte 
utfordringer over på kommunene:

• I starten: Avgrensninger mellom kommuner og sykehus opplevdes 
ikke som balanserte sett med kommunenes øyne. 

• Virket som om det kommunale helsevesen var langt mindre viktig i 
bekjempelsen av viruset. 

• Sykehusene avgrenset seg på mange områder som et «føre var» 
tiltak. Det gav merbelastninger på kommunene som fikk Covid19-
trykket før sykehusene og som ikke har noen å sende oppgavene 
videre til. 

• Fordelingen av smittevernutstyr. 

• Testkrav til kommunene og analysekrav til sykehusene hang ikke 
sammen.



Kommune vs stat?

For lett å sitte i en statlig posisjon og si at «den gruppe skal ikke 
berøres» eller «her har kommunene fått ressurser».

Det gjør kommunale topplederes jobb unødvendig krevende. 
• Innbyggerne henvender seg til kommunen.

• Kvalifisert personell er en knapphet.

• Kommunen må tilpasse oss situasjonen og det personell som faktisk 
er tilgjengelig 

Viruset følger av en eller annen grunn 

ikke statlige forordninger på sin smittevei



Oppsummert

- Se langt frem

- Planlegg for at «det verste 
skjer».

- Sikre at alle ledd i 
organisasjonen har nok info til å 
takle nåsituasjon og til å 
eskalere.

- Tørr å handle raskt. Innbyggerne 
og ansatte har respekt for 
omfattende tiltak om de er godt 
forklart og tilpasset situasjonen. 

- Ikke la krisen styre alt!


