
 

 

  

  
  

Tiltak vedrørende koronasituasjonen  

  

Orientering til brukere og pårørende  

  
Vi er som kjent i en fase i koronaepidemien hvor vi har smittede i Ørland kommune. Kommunen 
har iverksatt tiltak i tråd med nasjonale råd og anbefalinger. Det planlegges videre for å håndtere 
et betydelig antall smittede som har behov for helsehjelp. Situasjonen er alvorlig og krevende for 
alle.   
  
Som følge av koronaviruset og innførte smitteverntiltak kreves det omfattende endringer i enkelte 
tjenester til brukere. Blant annet får dette påvirkning for aktivitetstilbud, sosial deltakelse og 
besøk.    
  
Ørland kommune jobber aktivt med alternative aktiviteter og sosialiseringsmåter som likevel tar 
hensyn til Helsedirektoratets anbefalinger vedrørende adgangskontroll og besøksstans slik at 
tjenestemottakere i det lengste skal kunne unngå å bli smittet.   
  
Brukere innlagt i helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i andre boformer i helse- og 
omsorgstjenesten, vil på grunn av sin helse- og sykdomstilstand ha økt risiko for alvorlige 
sykdomsforløp ved koronasmitte. Det er løpende dialog med den enkelte bruker, pårørende og 
eventuelt verger i samråd med kommuneoverlege vedrørende situasjonen.  
  
  
For å beskytte utsatte grupper har kommunen satt i verk følgende tiltak:  
  

• Adgangskontroll og alminnelig besøksstans i alle kommunens offentlige og private helse- 
og omsorgsinstitusjoner, samt i fellesarealer i omsorgsboliger mv. Tiltakene omfatter alle 
besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som 
leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.  

• Dette gjelder ikke omsorgsboliger/bofellesskap, da dette er beboers private hjem. Besøk og 
aktivitet ved enhet oppfølgingstjenesten er basert på dialog med beboer, pårørende og 
eventuelt verge.   

• Dagaktivitetstilbud er stengt for felles aktivitet. Ansatte fra Stranda og Fjæraveien Arena 
jobber nå ved avdelingene og det er utarbeidet aktivitetsplaner ut ifra individuelle 
vurderinger. 
 
 



 

 

 
 
 
  

• Bolig- og avlastningstjenesten for barn og unge er regulert som helseinstitusjon. 
Avlastningsbolig har grunnet koronapandemi en endret kapasitet. Det er jevnlig dialog 
mellom avlastningstjenesten og den enkelte familie for å kunne tilby best mulig tjenester.  

• Brukere av Farmorstua blir kontaktet av ansatte minimum to ganger per uke.   
• Aktivitetsstuene på både Bjugn Helsesenter og Ørland sykehjem er stengt.   
• Aktivitetstilbudet inne på avdelingene på Bjugn Helsesenter og Ørland sykehjem fortsetter 

som før. Det er avdelingsvis utarbeidet felles livsgledekalender, samt at beboerne 
har  individuelle livsgledeaktiviteter ut i fra sin livshistorie. Både Bjugn Helsesenter og 
Ørland sykehjem har flotte sansehager, og flere av beboerne benytter seg av dette 
tilbudet.    

• Det gis ikke dagtilbud ved Ørland sykehjem og Bjugn Helsesenter.  
• Beboere ved trygdepensjonat og trygdeboliger skal begrense besøk av familie og venner  
• Tjenesten praktisk bistand vil i hovedsak ikke gis i denne perioden, men unntak kan 

forekomme.   
• Alle som har vedtak på støttekontakt blir fra 1. april kontaktet av sine støttekontakter per 

telefon to ganger i uka, eller etter avtale.   
• Brukerstyrt personlig assistent (BPA) og personlig assistent: Det er tett dialog med brukere 

og pårørende av denne tjenesten og det blir gjort en individuell vurdering av behov.   
• Behandlings- og oppfølgingssamtaler til rusavhengige og psykisk syke gjøres pr telefon og 

etter hvert via video. I enkelte tilfeller gjennomføres korte hjemmebesøk eller korte 
turer.  Anbefalinger om avstand følges.  

• Pårørendekoordinator er tilgjengelig hver torsdag kl. 9-15 (telefon: 920 35 559).  
   
  
 
  
  
Med vennlig hilsen  
  
Enhetslederne i helse og familie  
Ørland kommune  
 


