
 

 

 

Ørland, 31. mars 2020  

Korona-pandemien  
- informasjon til ansatte og folkevalgte  

1. Situasjonsbilde  

Regjeringen og norske helsemyndigheter reviderer stadig tiltak for å hindre smitte.  

Kommunen har fått påvist smitte hos 11 innbyggere, hvorav noen har hatt behov for 
sykehusinnleggelse. Flertallet har kun hatt hjemmeisolering og ikke behov for spesifikk behandling. 

Legevakt / legekontor 

Legevakten og legekontorene har fått brakker som brukes til undersøkelser av pasienter med 
luftveisinfeksjoner. I tillegg omdisponeres lokalene litt. Dette for å ha kontroll på eventuell smitte 
av korona og forhindre at andre pasienter eller helsepersonell kunne bli smittet. Personalet er delt 
opp på begge legekontorene slik at noen har hjemmekontor til enhver tid. Også dette for å 
forhindre at ved evt smitte blir hele legekontoret rammet. Det er mye henvendelser som løses per 
telefon eller videokonsultasjon, som fungerer overraskende godt. 

Koronateam  

Koronateamet tar tester av personer som faller inn under testkriteriene ved Folkehelseinstituttet. 
Fastleger vurderer hvem som skal testes, og det er ikke drop-in for å få tatt prøver. Teamet skal 
også følge opp pasienter som er under behandling hjemme. De har brukt litt tid på å rigge seg opp 
i egen brakke og i egne rom ved sykehjemmet i Bjugn. 
 
Avdeling med korona 
 
Koronaavdelinga tar pasienter som må være innlagt i institusjon men som ikke må være innlagt på 
sykehus. Det kan være enten uavklarte pasienter der vi ikke vet om de har smitte av korona, eller 
at det er påvist korona. Vi har allerede hatt noen innlagte her. 

 

 

 



 

 

 

Smittevern  

Vi har en egen sykepleier i kommunen som har full kontroll på forbruk av smittevernutstyr. Hun 
har også kvalitetssikret opp mot arbeidsmedisinsk avdeling på St. Olavs hospital smittevernutstyr. 
Frivillige har sydd nesten 320 smittevernfrakker som kommer svært godt med. Smittefrakkene kan 
kokvaskes og brukes på nytt. 

 

Status for helsesektoren generelt:  

• Per i dag, med alle tiltak i kommunen, mener vi å kunne behandle pasienter tilsvarende at 
25 % av befolkningen skulle være smittet basert på FHI sine beregninger på hvor mange 
som trenger institusjonsbehandling o.l. 

• Det er gjennomført 143 tester så langt. Det har vært en nedgang i antall testede siste 
dagene. 

• Det er for tiden mye rapportering til offentlige etater på kapasitet og utfordringer innen 
helse og omsorg. 

 

2. Mediebilde og budskap 

Mediebildet er fortsatt stort og omfattende - det er mye informasjon å forholde seg til. 
Kommunen velger fortsatt å forholde seg samt henvise til det offisielle informasjonsapparatet, 
spesielt FHI sine retningslinjer.  
Med påsken i anmarsj har vi via hjemmeside og FB presisert at kommunen ikke har anledning til å 
gi dispensasjon fra regjeringens hytteforbud. Annen relevant info fra ulike sektorer i kommunen 
formidles fortløpende via hjemmeside og sosiale medier.  

Kommunens hovedstrategi er fortsatt å: 

• Redusere farten på spredningen. 
• Sette kommunen i stand til å ivareta de som trenger legehjelp. 
• Det meldes fra legene om at innbyggerne har rettet seg etter informasjonen som er gitt 

nasjonalt og lokalt. All ære til folk flest! 

 

 

 



 

 

3. Tiltak som er iverksatt  

Operasjonsrom (Ops) forsterket bemanningen fra 24 mars og er klar til å ta tak i forutsatte 
arbeidsoppgaver iht planverk. Vi har gått fra «Ops light/callsenter» til å bli en kraftfull 
organisasjon, med bemanning og fokus iht planverk. Ops bidrar med å lede, koordinere og 
prioritere kommunens totale innsats og utnytte alle tilgjengelige resurser i kommunen og 
omgivelsene.  
Egen epostadresse, for kontakt er Ops@orland.kommune.no eller telefon tlf 915 21 483.  

4. Forventet utvikling  

Ørland kommune har planlagt dimensjonering av helsetjenester ut ifra et scenario på at 42 % av 
befolkningen blir smittet av Covid-19 jf. Folkehelseinstituttets (FHI) siste versjon av risiko og 
responsrapport av 24.03.2020. Det er imidlertid ingen modeller som kan forutsi 
koronavirusepidemiens utvikling presist. Det er stor usikkerhet om tallene i FHIs modell. Den er 
fremdeles under utvikling og den har data kun fra de siste ukene, men slike modeller som mates 
med faktiske data er de beste verktøy vi har. Vi vil foreta nye beregninger løpende ut ifra FHIs sine 
endringer. 
  
Dette gir et planscenario der epidemien varer omtrent ett år med en topp omtrent midt i 
perioden. 
Det er rimelig å planlegge for at toppen kommer en gang i mai – oktober, men at ulike deler av 
landet kan nå toppen til ulike tidspunkter. 

5. Tiltak som vurderes iverksatt  

Kommunen vurderer situasjonen kontinuerlig - ytterligere tiltak/vedtak kan bli utvidet i takt med 
at situasjonen endrer seg.  
På nåværende tidspunkt mener kommunen fortsatt å ha kontroll på gode planer for en eskalering. 
Befolkningen oppfattes som støttende til de tiltak som iverksettes.  
Generelt gjelder følgende tiltak som en rettesnor:  

 



 

 

 

6. Rådmannens kommentarer  

Kommunens ledelse anser at vi fortsatt har en god organisering av kriseledelsen. Vi gjennomfører 
ukentlig to beredskapsmøter der kommunens administrative ledelse, ordfører og tillitsvalgt møter 
eksterne aktører som forsvar, politi, brann og redning og frivillighet.  

Kommunens ledelse møtes daglig på digital plattform til faste møter. Kommunens krisestab løser 
løpende oppgaver knyttet til kommunikasjon, IKT, HR, loggføring mm.  

Vi har en operasjonsenhet på helse der lederne på helse organiserer arbeidet. Vi har opprettet en 
operasjonsenhet som tilfører ressurser (materiell og personell) til helse fra organisasjonen for 
øvrig.  

Vi har også opprettet et næringsprosjekt som vurderer hvordan vi skal ta i bruk tiltakspakker fra 
stat og fylke og hvordan vi selv kan lage en tiltakspakke for lokalt næringsliv slik at vi kommer 
gjennom denne perioden på best mulig måte. 

I kommunestyremøtet torsdag 2. april vil det bli gitt en grundig orientering om kommunens 
beredskap knyttet til koronaviruset. Her finner du lenke til møteinnkallingen. 

7. Ordførers kommentarer  

Et bredt flertall på Stortinget ble i dag tirsdag 31. mars enige om fase to av en økonomisk 
krisepakke. Målet er å unngå unødige konkurser og at folk mister jobben, samt å sikre inntekten til 
de som mister den. Det viktigste er at et bredt flertall gir tilslutning til en kontantstøtte til bedrifter 
som har tapt omsetning. Flertallet er også enig om å tilføre kommuner og fylkeskommuner cirka 
fem milliarder kroner. 
 
Torsdag 2.april skal vi ha vårt første digitale kommunestyremøte. Det blir en ny erfaring for oss 
alle. Jeg registrerer en fleksibel og velvillig holdning til praktisk gjennomføring av møtet. Av den 
grunn har jeg stor tro på at det vil gå bra. 
 
Som dere sikker har fått med dere mener Regjeringen at det ikke er behov for at kommunene 
innfører egne karanteneregler i tillegg til de til enhver tid gjeldende nasjonale reglene. Veilederen 
skal sikre at kommuner som likevel beslutter å innføre slike regler unngår å ramme lokal 
verdiskapning og viktige samfunnsfunksjoner. Ørland har opphevet lokale reiserestriksjoner. I 
veilederen forklares på en tydelig måte hva smittevernloven gir kommunene adgang til. Vi 
forholder oss til dette.  
 
Det er tøffe dager for lokalt og regionalt næringsliv. Mange er bekymret for at karantene- og 
smittevernregler praktiseres ulikt mellom kommuner. På Fosen snakker vi godt sammen om dette  
 

https://innsyn.fosendrift.no/Innsyn-ORL/Dmb/ShowDmbDocument?mId=80&documentTypeId=MI&sourceDatabase=ORLAND


 

 

 
 
 
er min oppfatning. I denne situasjonen er det viktig å skape mest mulig forutsigbare rammer for 
næringslivet. 
 
Akkurat som for næringslivet trenger kommunen betydelige overføringer for å holde hjulene i 
gang, slik at de er i stand til å ta vare på sine forpliktelser og sikre sine tjenester til befolkningen. 
Om for stor del av regningen for krisen må tas av kommunal sektor, vil det påvirke både 
tjenestetilbudet til innbyggerne og næringslivet i lang tid fremover. Det vil også påvirke 
kommunens mulighet til å bidra til å få eget næringsliv raskt på fote igjen etter at krisen er over. I 
denne forbindelse er det mitt håp at vi får til en bred politisk enighet om økonomiske og andre 
virkemidler Ørland kommune skal være en del av. 
 
Kanskje er det ekstra viktig å reflektere over hvordan vi oppfører oss og hvor mye vi skal bry oss 
om hva andre gjør og ikke gjør i disse dager? Vi skal tross alt tilbake til en normaltilstand. Hvis vi 
ender opp i en situasjon hvor frykten for «å gjøre noe galt» er nesten større enn frykten for 
viruset, er vi på ville veier.  
 
Si gjerne i fra til noen, men jeg tror en avgjørende faktor for om vi skal være mottakelige for 
konstruktive tilbakemeldinger, er opplevelsen av at personen som gir den til oss vil oss vel. Med en 
hyggelig tone og et vennlig smil kommer en langt, sa min mormor. Det står seg godt i disse dager – 
fortsatt.  

8. Felles informasjon  

Minner om at alle må holde seg oppdatert på de retningslinjene som gjelder angående smittevern. 
Har benyttes folkehelseinstituttets retningslinjer:  

• https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ Siste oppdateringer i koronaveileren:  

• https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/om-koronaveilederen/oppdateringer-i- 
koronaveilederen/  

 

Med vennlig hilsen 

 

Tom Myrvold                                                              Emil Raaen 

Ordfører         Rådmann 

 


