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Hjemmetjenesten  

 

 

 

Informasjon fra hjemmetjenesten til tjenestemottakere og 
pårørende i forbindelse med korona-utbruddet 

 
  
Hjemmetjenesten (hjemmesykepleie og hjemmehjelp) jobber aktivt med å forebygge 
smittespredning og følger de råd og nasjonale anbefalinger som til enhver tid gjelder.  

Vi har fått spørsmål om man kan reservere seg mot hjemmetjenester en kort periode, for så 
å starte opp igjen på senere tidspunkt. Dette kan gjelde alle tjenester eller deler av 
tjenestene. Vi oppfordrer til å ta kontakt med Tildelingskontoret på telefon: 61348566 eller 
hjemmetjenesten øvre: 61348732 / hjemmetjenesten ytre: 61349722 dersom du ønsker å ha 
mindre eller ingen tjenester en periode fremover.  

Hjemmehjelp / praktisk bistand, samt støttekontakt blir nå ikke avviklet pga situasjonen. Det 
vil bli gjort en vurdering rett over påske om når det blir gjeninnsatt. Det blir også gjort en 
vurdering om å opprettholde tilbudet hos noen tjenestemottakere med spesielle behov. De 
det gjelder vil få beskjed.  

Trenger du hjelp til å hente handel (du må ha konto på butikken), og nærbutikken ikke tilbyr 
hjemkjøring, kan hjemmetjenesten være behjelpelig med å ordne dette for deg, evt sette 
deg i kontakt med andre som kan bidra.  

Vi ønsker forståelse fra dere som pasienter og pårørende i forhold til dette.  Dersom du som 
pårørende har mulighet til å ta en større del av disse oppgavene er det fint om du tar 
kontakt med tjenesten.  

Det er stilt spørsmål i forhold til bruk av munnbind og annet smittevernutstyr ute hos 
pasienter. Dette forbeholdes de situasjoner der det vurderes nødvendig, og i alle tilfeller ved 
mistanke om -og påvist smitte av Covid-19. Bruken for øvrig begrenses i henhold til nasjonale 
råd for å være sikker på at vi har nok verneutstyr når vi trenger det.  
 
 
Som pasient kan du oppleve endring i tjenester i nærmeste fremtid. Dette er på grunn av at 
hjemmetjenesten må omprioritere som følge av korona-utbruddet .  

1. Endringene kan være: Hyppigheten av besøk blir vurdert. Ved redusert bemanning 

blir bare nødvendig helsehjelp prioritert som enkelt stell, mat og medisiner.  



2. Samarbeid med pårørende: Vi ønsker å inngå samarbeid med pårørende om å ta 

over oppgaver en periode der det er mulig. F.eks. hjelp til strømper, tilsyn eller dusj. De som 
blir berørt blir kontaktet.  

 

3. Omdisponering av personell: Da vi vil kunne ha behov for mer personell til å yte 

nødvendige tjenester, har vi omdisponere folk fra andre tjenester i kommunen. Dette er 
gjort etter avtale med de andre tjenesteområdene.  

4. Hjelpemiddel: Vil ikke bli hentet inn fra den enkeltes hjem før smittefaren er redusert.  

 
 

5. Til sist ber hjemmetjenesten om at følgende kjøpes inn i alle hjem: 
 Pumpesåpe, tørkerull og avfallsbøtte til å kaste dette i 

 Temperaturmåler til rektalt bruk 
 
 
 
Hjemmetjenesten skal fortsatt bistå i all livsnødvendig pleie. Våre vakttelefoner vil alltid 
være tilgjengelige og trygghetsalarmer er uberørte.  
Vi håper dere som pasienter og pårørende følge de råd og anbefalinger som til enhver tid nå 
gjelder for å hindre unødvendig smittespredning.  Vi står sammen i denne utfordrende tida 
så godt vi kan, og er særlig takknemlige for å opplevde den gode dugnadsånden som rår hos 
alle i kommunen. Tusen takk til alle som bidrar! 
 
 
 
 
 
 
Bagn 25.03.20 
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