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Det forventes at Fylkesmannen følger 
opp alle utbrudd av covid-19 i 
omsorgsboliger med heldøgns omsorg 
og sykehjem.

.

Beboere på omsorgsboliger med 
heldøgns omsorg og sykehjem anses 
som spesielt utsatte grupper. Det er 
viktig å hindre at smitten «kommer inn», 
og skjer det må tiltak for å håndtere 
smitten innføres umiddelbart.

Statens helsetilsyn har laget egen veileder
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• Fylkesmannen må vurdere konkret hvilke omsorgsboliger med 
heldøgns bemanning det er aktuelt å undersøke. 

• Fylkesmannen bør ha lav terskel for å starte dialog med virksomheter 
hvor det er bekreftet at en/flere pasienter har blitt smittet.

• Fylkesmannen må være tydelig på sin rolle som tilsynsmyndighet.

Hvilke virksomheter er aktuelle å undersøke 
ved utbrudd av covid-19?
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• Fylkesmannen kan gi generelle råd og veiledning, men det er 
virksomhetene som har ansvaret og som må finne løsninger og 
utarbeide tiltak for sin organisasjon.

• Dersom virksomheten synes å ha tilfredsstillende kontroll og det ikke 
fremkommer opplysninger som tilsier at det er fare for 
pasientsikkerheten, kan saken avsluttes. 

Hvilke virksomheter er aktuelle å undersøke 
ved utbrudd av covid-19?
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• Er det begrenset hvor mange ansatte og pasienter som har kontakt 
med hverandre? 

• Hvilke rutiner finnes for renhold, desinfeksjon, avfallshåndtering mv. ?

• Hvordan organiserer dere besøk utenfra? 

• Hvilke hensyn tar dere ved måltider?

• Planlagt og/eller gjort endringer i organiseringen av personalet?

• Har dere tilstrekkelig smittevernutstyr?

• Informasjon og opplæring til ansatte?

• Nok og tilgjengelig smittevernutstyr?

Aktuelle generelle tema å undersøke:
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• Enhetsleder Ingjerd Jørgensen 

• Avdelingsleder Elin Lode 

Kristiansand kommune deltar på 
webinaret for å dele deres erfaringer 
med covid-19-utbruddet. Det blir 
anledning til å stille spørsmål.

Velkommen til Kristiansand kommune!


