
Eldrerådet 20.01.2022

Status Covid-19 



Smittesituasjonen 

• Økt smittetrykk gjenspeiler seg i tjenestene 

• Smitte og karantenebestemmelser – reduserer tilgangen på personell 

• Pandemien har pågått i to år – gir belastninger over tid 

• Smitte blant beboere ved bo- og servicesentrene og brukere av 
hjemmetjenestene de siste ukene  

• Bemanningsutfordringene har løst seg ved at personell bidrar frivillig på tvers 
av avdelingene – prioritering av ressursbruk internt 

• Prioriteringer av tjenester – på nåværende tidspunkt er det ordinær drift 



Tiltak for øke tilgangen på ressurser inn i tjenestene 

• Flere tiltak for å øke tilgangen på ressurser inn i tjenestene 
• Helsepersonell fra andre tjenesteområder i kommunen

• Personell med ikke helsefaglig bakgrunn

• Studenter og læringer – her ser vi på flere løsninger

• Frivillige bidrar inn i tjenestene 

• Pensjonister bidrar i tjenestene
• Utlysning i morgen 



Grunnlag for vurdering av situasjonen og behov for iverksettelse av tiltak 

Grunnlaget for at tjenestene beveger seg fra en fase til annen er avhengig av blant annet kommunes samlede smittesituasjon, 
tilgang på personell og programområdets egenstatus. Ved definering av hvilken fase man er i blir blant annet dette lagt til grunn: 

 Nasjonale tiltak f.eks. nedstengning, endrede karantenebestemmelser, TISK, sosial kontakt, bestemmelser om hjemmekontor o.l. 

 Smittetrykket i samfunnet 

 Samlet fravær av personell i tjenestene, inkludert karantene og annet sykefravær

 Behov for avgi personell til andre tjenesteområder  

 Smitte blant beboere på institusjon og brukere av hjemmetjenestene 

 Sykehuset: økning i behov for intensivbehandling av pasienter og kommunene må derfor forberede seg på å ta imot mange 
pasienter på kort varsel, dersom sykehuset raskt må utvide kapasiteten på intensiv/respirator.

 Smitte ved sykehuset og raskere utskrivning av pasienter 

 Tilgangen til personell med og uten helsefaglig bakgrunn 



Kort oppsummert 

• Det er økende smitte blant ansatte og karantenesettinger 

• Smitte blant beboere ved bo- og servicesentrene og brukere av 
hjemmetjenestene de siste ukene 

• Situasjonen har løst med frivillig omdisponering av personell og prioritering 
av ressurser 

• Vi følger situasjonen tett og iverksetter tiltak fortløpende 

• Kontinuerlig planlegging for de kommende ukene og gitte prognoser på 
smitte
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