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Corona Virus – Tiltak og planer 
 

Spredningen av Coronaviruset øker nå dramatisk og vi kan forvente at dette vil bre seg hurtig 
ut over hele landet i de kommende ukene. 

 

Norsk virkesmåling har etablert en overordnet plan med senarier for å sikre drift av 
måleplassene i den grad det er mulig dersom personell blir syke og/eller satt i krantene 

 

Generellt: 
• Alle ansatte er bedt om å følge med på nettsidene til sin hjemmekommune og 

folkehelseinstituttet å følge de beskjeder og råd som kommuniseres der. 

• Alle ansatt er bedt om å ha fokus på hygiene og redusere smittespredning så mye så 
mulig 

 

Drift av måleplasser og utnyttelse av personell: 
• NVM er lokalisert med få personer på mange måleplasser og vi vil i en 

ekstremsituesjon kunne flytte personell mellom måleplasser for å dekke opp for 
sykdom. 

• Mottakskontroll og tolking av bilder er fleksibelt og kan flyttes til måleplasser og 

lokasjoner som ikke er rammet, personer som er friske men satt i karantene kan også 

jobbe fra hjemmepc ved behov. 
• 48 timers frist på tolking av fotomåling vil kunne skyves på i en krisesituajson. 

• Uttrekk og måling av prøvelass kan reduseres/stoppes i en krisesituasjon. 

• Regionledere og administrasjon kan jobbe hjemmefra dersom de blir satt i karantene 
 

Kritiske underleverandører: 
Skog-Data AS er NVM sin driftleverandør av kritiske IT tjenester og virkessystemene som alle 

partene i virkesomsetningen er avhengig av. Skog-Data har sendt ut følgende informasjon til 

sine kunder. 
 
Til alle våre kunder! 

 
Informasjon om beredskap i Skog-Data. 

I forbindelse med Korona-viruset  har Skog-Data gått igjennom ulike scenarier og sett på mulige tiltak for å 

sikre drift og utvikling. 

Alle ansatte i Skog-Data har pc med ekstern tilgang til Skog-Datas systemer som bringes med hjem hver dag.   
Dersom noen av Skog-Datas ansatte blir satt i karantene, vil vi klare å opprettholde tilnærmet normal drift og 

utvikling.  

Dersom hele Skog-Data blir rammet og alle blir satt i karantene vil vi opprettholde tilnærmet normal drift, 
men utvikling vil bli redusert.     

Alle ansatte i Skog-Data vil være tilgjengelig på sine vanlige telefonnumre. 

Sentralbord vil bli betjent på 22 08 64 00 

Helpdesk vil bli betjent på 22 08 64 60 

 

 

 

For ytterligere spørsmål ta kontakt med  

Eirik Haarr (Adm.dir)  

tlf 41105082 


