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På Helsedirektoratets hjemmesider kan man lese følgende anbefaling:
«Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er
gravide eller i risikogrupper for alvorlig sykdom og død ved smitte av koronavirus (SARS-CoV-2)»
Norsk Sykepleierforbund har foretatt en undersøkelse blant sykepleiere som jobber i kommunene, hvor
det kommer frem at anbefalingene ikke synes å være ivaretatt i tilstrekkelig grad.
Omtrent 6000 sykepleiere har deltatt i undersøkelsen. 907 av disse oppgir at de er gravide eller i
risikogruppen.
Av disse svarer:
• 8 av 10 at de ikke har fått tilrettelagt arbeidssituasjonen når de har jobbet med pasienter som har
mistenkt eller påvist smitte.
• 7 av 10 at de ikke har fått tilrettelagte oppgaver når de har jobbet med ansatte som har mistenkt
eller påvist smitte.
• Nesten 7 av 10 at de ikke har fått tilrettelagt arbeidssituasjonen der det er påvist eller mistenkt
smitte blant både pasienter og ansatte.
Spørsmål:
Er det tilstrekkelig lagt til rett for at gravide og risikoutsatte ansatte i helse- og omsorgstjenesten blir
skjermet i Drammen kommune?
Svar
Helse- og omsorgstjenesten i Drammen kommune forholder seg til de rådene som er gitt fra statlige
myndigheter.
Virksomhetene i helse- og omsorgstjenestene i kommune har stort fokus på tilrettelegging av arbeid for
ansatte som er i risikosonen. Etter rådmannens vurdering er det lagt særskilt til rette slik at disse ansatte
skjermes for smitte på arbeid.
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Den 20.3 kom det oppdaterte anbefalinger fra Folkehelseinstituttet med råd og informasjon for gravide
og ammende.
Følgende anbefaling gjelder for gravide og ammende:
«Råd for å forebygge smitte med det nye koronaviruset hos gravide er de samme som for befolkningen
for øvrig, slik som god håndhygiene og begrense kontakt med andre utenom familien. Mulighet for
hjemmekontor bør diskuteres med arbeidsgiver.»:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-for-gravide-og-ammende/?term=&h=1
For øvrig har Folkehelseinstituttet følgende anbefaling for arbeidsgivere i helse- og omsorgstjenesten for
å forsøke så langt det er mulig å skjerme ansatte i risikogrupper mer følgende tiltak:






Annet personell bør håndtere mest mulig av den direkte kontakten med covid-19 mistenkte
eller bekreftede tilfeller. Dette inkluderer prøvetaking.
Personell som er i risikogrupper eller er gravide bør så langt som mulig arbeide med andre
pasientgrupper enn pasienter med covid-19. De trenger også god diagnostikk, behandling og
pleie i helsetjenesten
Ved arbeidssituasjon der eksponering for smitte ikke kan unngås, anbefales omplassering til
andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko
Sykemelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor
ikke er mulig

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/anbefaling-til-arbeidsgivere-om-helsepersonell-med-risikofor-a-bli-alvorlig-syke-med-covid-19

I Drammen kommune er det nærmeste leder som har ansvar for eventuell tilrettelegging, i samråd med
arbeidstaker selv.
Tilretteleggingen har vært tilpasset den enkelte medarbeider og den enkelte virksomhets behov, og har
for eksempel bestått av arbeid fra hjemmekontor, forefallende arbeid hvor en ikke er utsatt for smitte,
eller kontorarbeid. I «koronateamene» i Omsorgstjenestene, er det ingen gravide eller ansatte i
risikogruppen som har jobbet.
Bemanningsenheten har ansvar for å bistå virksomhetene med å dekke behov for personell som oppstår
pga koronasituasjonen. Det er både benyttet tilgjengelige ressurser internt, samt kandidater eksternt
som har meldt seg/søkt på arbeid.
I kommunikasjonen med nærmeste leder og eventuelt ny leder vil det alltid foregå en type
risikovurdering som omhandler de arbeidsoppgavene som skal utføres.
Eksterne kandidater må selv vurdere et konkret tilbud opp mot egen helse og risiko.
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