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Uvaksinert personell som arbeider med utsatte mennesker er en bekymring. Regjeringen innfører 
testing to ganger per uke, og økt bruk av smittevernutstyr. Mener rådmannen dette er tilstrekkelig, og 
ser rådmannen på ytterligere tiltak, som å omrokkere ansatte innad i virksomhetene for å verne 
pasientene? Vil en slik omrokkering la seg gjøre, samtidig som pasientene ivaretas? Ser rådmannen på 
eventuelle andre tiltak, og hva er i så fall disse? 
 
Svar 
 
Det er generelt høy vaksinedekning blant de ansatte i kommunen som jobber nært brukere og 
pasienter. Det er god oversikt i avdelingene og de fleste er åpne om egen vaksinestatus. De som ikke vil 
oppgi om de er vaksinert, behandles som om de var uvaksinert. Uvaksinerte ansatte bruker munnbind 
på jobb både i hjemmetjenesten og i institusjonene.  
 
Fra 18.11. er det innført bruk av munnbind for alle ansatte med pasientkontakt på bakgrunn av økt 
smittetrykk i samfunnet både for Covid-19, men også andre luftveisinfeksjoner. I hjemmetjenesten og i 
ambulerende tjenester innføres det bruk av munnbind for alle ansatte i situasjoner hvor det ikke er 
mulig å holde en meters avstand. Avdelingene tilstreber at det er vaksinerte ansatte som går til 
uvaksinerte brukere/beboere og til særlig sårbare brukere.  
 
Alle beboere i institusjonene og en økende andel av de som mottar hjemmetjenester, har mottatt den 3. 
vaksinedosen.  
 
Det er noen uvaksinerte ansatte i tjenestene, noe som er en utfordring for tjenestene. Testing av 
uvaksinerte ansatte 2 ganger i uka vurderes som et godt tiltak og som gir økt trygghet. Rådmannen har 
vurdert muligheten for ytterligere omrokkering av ansatte, men ser at det vanskelig lar seg 
gjennomføre. Dette skyldes blant annet et økende sykefravær i virksomhetene fordi ansatte holder seg 
hjemme ved luftveisinfeksjoner slik det er anbefalt. 
 


