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Vi har en del spørsmål om kommunens oppfølging av pandemien.
1. Det ser ut til at kommunen har stadig mer smitte inn i helsetjenesten. I mars søkte kommunen aktivt
etter helsepersonell, det har man ikke gjort så langt i høst. Er kommunen forbered på at et stort
antall helsepersonell settes i karantene eller isolasjon?
2. Vi sliter alle noe i disse korona tider, og kan kjenne på hva mangel av sosial omgang gjør med et
menneske. Mange av våre innbyggere står helt uten noe sosial kontakt, de har ingen
venner/familie/naboer som de har kontakt med. Det er faktisk mange som har sin eneste sosiale
kontakt med andre på når de hilser på noen på bingoen, i kirken eller på puben. Hvordan kan vi
ivareta disse nå som vi stenger mer ned og alle anbefales å holde seg hjemme?
3. Påbud og aktiv oppfordring til bruk av bruk av munnbind: Det er mange som bruker dette feil noe
som faktisk vil øke faren for å spre smitte. Vil kommunene gjøre noe for å spre kunnskap om riktig
bruk?
4. Ved nedstenging av barer/restauranter samt at vi kan forvente oppsigelser/permisjoner/konkurser
vil vi få mange som mister sine inntekter. I Norge har vi allerede alt for høye selvmordstall og vi
frykter disse vil øke som følge av dette. I tillegg vet vi at rusmisbruk kan øke i slike situasjoner. Er
kommunenes beredskap i forhold til psykososial helse styrket for å være rustet til å ev. stå i en
situasjon der det vil oppstå flere familiekriser?
5. Eldre på sykehjem og i hjemmesykepleie vil bli mer isolert og miste sosiale kontakter som følge av
strenge restriksjoner og at flere er i karantene/isolasjon. I tillegg er smitteverntiltakene omfattende
og krever mye tid av personalet. Blir det oppbemanning for å sikre at brukere / pasienter blir
ivaretatt?
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Svar
Svar på spørsmål 1:
Kommunen er forberedt på at helsepersonell kan bli satt i karantene eller isolasjon, og har planer for
dette. Situasjonen den kommende perioden vil kreve at når vi omdisponerer personell, må vi søke
unntak fra arbeidstidsbestemmelsene eller vurdere overtidsbruk og lignende tiltak.
Hjemmetjenester og institusjon har hatt mange stillingsutlysninger i høst. Ca. 20 stillinger er lyst ut. I
tillegg har mange fått økte stillingsbrøker siden i våres. Det har vært opprettholdt bemanningspool/
ressurssenter der ansatte brukes der det er størst behov for personell. Hjemmetjenester og institusjon
har per i dag ikke nok faste ansatte, men vi har prøvd å bemanne opp så godt som mulig.
Ved Drammen helsehus er det utlyst 8 stillinger for sykepleiere. Drammen legevakt er i gang med
intervjuer til stillinger, og utlysning ved Luftveisklinikken kommer.
Det benyttes i tillegg innleie fra bemanningsbyrå ved stort behov.
Svar på spørsmål 2:
Kommunen er en av mange aktører i innbyggernes liv. Kommunen har et tydelig ansvar for å hjelpe så
mange som mulig gjennom velferdstjenestenes innretning, men kommunen kan ikke, og skal trolig
heller ikke, fange opp alle som trenger hjelp mot ensomhet.
Det er viktig at ansvaret med å fange opp mennesker som sliter med ensomhet ikke bare blir et
kommunalt ansvar, men et felles ansvar for alle kommunens innbyggere. Det er heller ikke alle som
ønsker kontakt med eller oppfølging av kommunen fordi de ønsker å mestre og håndtere situasjonen på
egen hånd.
Kommunens tjenester for voksne, som har ensomme voksne som en målgruppe, opprettholder sin
aktivitet. Lavterskeltilbud som dagsentrene i Rus og psykisk helse er åpne. Fysiske mestringskurs er
foreløpig stengt ned, men lavterskel mestringskurs gjøres tilgjengelig digitalt. Frivilligkoordinatorer i alle
kommunedeler har beredskap for å bistå innbyggere som opplever ensomhet. Frivilligtelefon er
gjenåpnet med åpningstid fram til kl. 21 mandag til fredag.
Forebygging og god informasjon om hvordan ivareta egen helse i en usikker tid er viktig. Det planlegges
en informasjonsstrategi rettet mot å holde opp håp, mot og mestringstro hos innbyggere og vil etablere
egen mestringsside på nett som skal kunne brukes av de fleste innbyggere.
Svar på spørsmål 3:
Informasjon om riktig bruk av munnbind er lagt ut på kommunens nettsider og Facebook. I tillegg er det
tilgjengelig informasjon om riktig bruk av munnbind via andre kanaler, både offentlige, men også
gjennom media, apotek med mer. Det er behov for å få ut mer informasjon om riktig bruk av munnbind
til personer som ikke får med seg trykt og digital informasjon. Frivilligheten er en sentral bidragsyter i
arbeidet med å spre god informasjon, bl.a. i forbindelse med utdeling av munnbind til vanskeligstilte.
Munnbind er et supplement til de generelle og mest virksomme tiltakene som er å vaske hender, holde
avstand, begrense sosial kontakt og være hjemme hvis du er syk.
Svar på spørsmål 4:
Rådmannen vurderer kommunen til å være rustet til å bistå ved økende familiekriser. Siden
sammenslåingen 1. januar 2020, har kommunen hatt god kapasitet til å behandle henvendelser raskt.
Tiltakene «Rask psykisk helsehjelp», familieteamene og uteteamet i Forebyggende tjenester og

2

kommunens «Lavterskel Mottak i Rus» og psykisk helse utgjør til sammen kommunens forebyggende
tiltak for familier, ungdom og voksne som sliter.
Det at innbygger selv kan ta kontakt og at hjelpen effektueres innen 0-14 dager, gjør at kommunen
kommer i tidlig posisjon til å forebygge en alvorlig krise. I tillegg har psykososial beredskap
oppbemannet siden mai for å kunne møte økt pågang fra kommunens innbyggere i forbindelse med
kriser. Det har ikke vært noen økning i antall henvendelser så langt og teamet har kapasitet til å
håndtere flere henvendelser.
Men, rådmannen overvåker situasjonen i alle deler av dette tjenesteapparatet og vil vurdere
oppbemanning dersom behovet tilsier det.
Svar på spørsmål 5:
Gjennom pandemien har flere opplevd en sosial isolering, men samtidig har pandemien gitt erfaringer
med å ta i bruk nye metoder og tiltak for å redusere ensomhet og forebygge depresjon. Det er blant
annet tatt i bruk teknologiske løsninger som gjør at man kan opprettholde kontakt på avstand.
Pandemien har også styrket samarbeidet mellom kommunen og frivillige. Sammen har man funnet
mange ulike former for å forebygge ensomhet og sosial isolering, for eksempel digitale konserter og
aktiviteter utenfor kommunens sykehjem.
Besøksrutinene er ikke innskjerpet annet enn ved at det skal brukes munnbind. Kommunen ønsker så
langt det er mulig å ikke forsterke besøksrestriksjoner, da det er svært viktig at pasientene kan få besøk
av sine nære.
Det er noe oppbemanning i noen avdelinger. Det brukes mer tid lokalt i den enkelte avdeling til
aktiviteter med videre. Det er ikke planlagt høyere bemanning generelt sett, men dette tilpasses
behovet i den enkelte avdeling. Det er generelt en utfordring å få rekruttert nok faglært personell til alle
avdelinger og kommunen er nå i en situasjon der omdisponering av personell er aktuelt for å dekke
behovet til de som trenger oss mest.
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