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Tilbakeblikk og erfaringer

 Februar 2020 – starten på et omfattende 

og krevende arbeid med å håndtere 

pandemien

 Porsgrunn og Skien var begge tidlig ute 

med å etablere beredskapsledelsen 

(kriseledelsen) og la planer for hvordan 

følge opp arbeidet med en pandemi som vi 

ikke kjente omfanget av.



Planverk og øvelser som 

grunnlag for håndtering
 Begge kommuner har erfart viktigheten av 

å ha planverk på plass for raskt å kunne 

rigge en beredskapsorganisasjon

 Tidligere beredskapsøvelser og –

hendelser har bidratt til at kommunene 

hadde godt grep om organiseringen av 

beredskap knyttet til pandemien



Nedstengingen av Norge 

12.mars
 Store utfordringer for alle 

kommunalområder og svært krevende 

personellkabaler med bl.a. ; 

 stengte skoler og barnehager, stengte 

helseinstitusjoner for pårørende etc. 

 Mangel på smittevernutstyr i kommunene 

og nasjonalt



Stor grad av samhandling og koordinering 

for å lykkes med å få kontroll over 

situasjonen

 Bratt læringskurve i forhold til å ta i bruk digitale 

løsninger for møter og samhandling

 Har funnet gode løsninger for å klare å 

opprettholde nødvendig drift og samhandling 

(eks. møter via Teams og andre plattformer)

 Verdifulle elektroniske møteplasser fungerte da 

vi trang det som mest



Ressursene har i stor grad funnet hverandre 

og samhandlet

 Lokal kjennskap til hverandre og gode 

møteplasser har vært viktige for å løse 

vanskelige situasjoner (f.eks. samhandling 

mellom kommuner – politi – helsevesen og 

publikum)

 Kommunene har invitert frivillige og til å 

bistå under pandemien og har fått bistand 

til noen oppgaver.



Status nå og planer for videre 

oppfølging
 Det er god kontroll på smittesituasjonen i 

Grenland

 Kommunene har på plass systemer for 

Testing - Isolering – Smittesporing - Karantene 

(TISK)

 Koronatelefonen er på plass i begge 

kommuner

 Kontinuitetsplanlegging har høyt fokus 

innen alle områder



Status nå og planer for videre 

oppfølging
 Kommunene har bra lager med 

smittevernutstyr og planlegger kontinuerlig 

videre dimensjonering

 Regelmessig oppfølging og overvåking av 

nasjonale veiledere og føringer fra FHI og 

Helsedirektoratet

 Regelmessig samhandling og dialog med 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, 

Sykehuset Telemark, andre kommuner 

etc.



Status nå og planer for videre 

oppfølging

 Regelmessig fokus på informasjon til publikum og 

ansatte, bl.a. via kommunens nettsider (egne 

koronasider)

 Oppdatert og løpende informasjon til ansatte har høy 

prioritet og er viktig

 Begge kommuner har sendt sms med informasjon til 

innbyggerne flere ganger.

 Det er igangsatt arbeid med planer for vaksinering, både 

ordinær årlig influensa og Covid19

 Påbegynt arbeid med beredskapslager for legemidler til 

institusjonene, i samarbeid med FM


