Plan for Norges musikkhøgskole i forbindelse med pandemisk utbrudd av
koronavirus
Godkjent av direktøren 04.03.2020
1. Bakgrunn
Det nye koronaviruset ble oppdaget i januar 2020 og ny kunnskap tilkommer stadig.
Folkehelseinstituttet gir samlet informasjon om det nye koronaviruset SARS-CoV-2,
sykdom, utbredelse samt råd for publikum og helsepersonell. Informasjon og råd
justeres og oppdateres fortløpende på Folkehelseinstituttets nettsider om utbruddets
utvikling og kunnskap om infeksjonen.
Folkehelseinstituttet planlegger for et bredt spekter scenarier og oppdaterer sin
risikovurdering og smittevernstrategi med korte mellomrom. Nye utgaver vil komme
når viktig ny kunnskap gjør det nødvendig.

Det foreligger ikke sikker informasjon om inkubasjonstid (tiden fra man er smittet til
sykdommen gir symptomer). WHO anslår (19.02.2020) at inkubasjonstiden er 5 - 6
dager, men den kan variere fra 0 - 14 dager.
Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til
mer alvorlig sykdom.
•
•
•

•

Feber har vært rapportert som et vanlig symptom på infeksjon.
Sår hals er rapportert hos personer med mild sykdom.
En del har blitt diagnostisert med lungebetennelse med pustevansker og/eller
hoste, eventuelt med lungeinfiltrater på røntgen.
Alvorlig lungesvikt og dødsfall forekommer.

Informasjon om risikofaktorer hos de syke er foreløpig begrenset, men alvorlig
sykdom og dødsfall er oftest sett hos eldre og personer med underliggende
sykdommer.
Det finnes ingen spesifikk behandling mot sykdommen.

2. Beredskapsgruppe

Direktøren har den 03.03.2020 opprettet en beredskapsgruppe. Beredskapsgruppen
består av beredskapsleder Robert Haugan, Berit Wærn Hansen, Tone Jordhus og Ingrid
Holst Sollie.
3. Risiko

Norges musikkhøgskole har i sin pandemiplan av 04.03.2020 identifisert
risikofaktorer og prioriterte områder. Planen gir i tillegg en oversikt over tiltak som
kan bidra til å forebygge smittespredning og sykdom samt tiltak som skal sikre at
kritiske oppgaver ivaretas.

Folkehelseinstituttet har i sin siste risikovurdering (25.02.2020) vurdert det dithen at
uten tiltak vil en stor del av befolkningen (i verste fall opp mot 70 %) rammes ved et
utbrudd av koronaviruset. Folkehelseinstituttet ber samtidig helse-Norge forberede

seg på at 1 av 4 kan bli smittet. Med dette som utgangspunkt må høgskolen være best
mulig forberedt dersom vi rammes.

Enkelte oppgaver er av en slik art at det kreves spesialkompetanse for å ivareta disse.
Høgskolen har identifisert sårbar kompetanse innenfor følgende områder;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vedlikehold av teknisk anlegg og brannberedskap
Drift av IKT-system
Saksbehandling innenfor lønn og regnskap
Eksamensgjennomføring, opptak og timeplanlegging
Personalforvaltning
Undervisning

Hver seksjon må gjøre en risikovurdering og vurdere hva som kan gå galt, hvilke
konsekvenser det vil ha samt foreslå eventuelle tiltak til beredskapsgruppen. Dersom
det er behov for å iverksette tiltak skal beredskapsgruppen diskutere dette med rektor
og direktør før eventuelle tiltak iverksettes.

Høgskolen følger de råd og anbefalinger som Folkehelseinstituttet og andre
myndigheter gir med mindre rektor og direktør beslutter noe annet.

