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Orienteringer 
 
Kommunalsjef Harald M. Hatle orienterte utvalget om status for kommunens helse- og 
omsorgstjenester. Alle deler av helse- og omsorgssektoren har vært berørt, men særlig 
sykehjem og hjemmetjenestene har blitt utfordret på kapasitet. Det har blitt fokusert på å 
unngå smitte hos de eldste, og å i størst mulig grad unngå å redusere tjenestetilbudet. Selv 
med en stabilisering av smittesituasjonen forbereder kommunen på et halvår med økt 
smitteberedskap. 
 
Deretter ble det avgitt følgende orienteringer: 

 Geir Erling Nilsberg, Kommuneoverlege – om sitt arbeid med rådgivning under det siste 
smitteutbruddet. 
 

 Hege Lie, enhetsleder helse og rehabilitering – om konsekvenser smitteutbruddet har 
hatt for voksenopplæringen, rehabiliteringstjenestene, medisinsk treningsklinikk, 
psykisk helsetjeneste og legekontor. For å utføre smitterelaterte arbeidsoppgaver har 
de måttet nedprioritere en del oppgaver og omdisponere personell. 
 

 Ranja Wahl. Konst. Enhetsleder Hitra sykehjem og bofellesskap – om drift og rutiner 
ved sykehjem og bofellesskap under smitteutbruddet. Ansatte har måttet jobbe med 
mye smittevernutstyr, og med sterke restriksjoner på flytting mellom avdelinger. 
Beboere har måttet tilbragt mye tid på egne rom. De har hatt lite sosial omgang og 
gruppeaktiviteter har ikke kunnet blitt gjennomført. 
 

 May Britt Sollie, enhetsleder hjemmetjenestene – om utvidet omfang av 
arbeidsoppgaver knyttet til smitteutbruddet, samt restriktive smitteverntiltak. Brukere 
av hjemmetjenesten har også blitt mer isolert som følge av kapasitetsutfordringen til 
hjemmetjenestene. 
 

 Birger Hellan, prosjektleder TNF – om tjenestene for personer med nedsatt 
funksjonsevne under smitteutbruddet. Fellesarealer har blitt stengt og 
gruppeaktiviteter har blitt avlyst. Kontakten med brukerne har blitt preget av mye 
hygieneregler og smittevern. Det har totalt sett vært mindre sosialt samvær, men det 
ble avholdt små gruppemiddager på jul- og nyttårsaften. 
 

 Anne Strøm, prosjektleder velferdsteknologi – har ledet smittesporingsteamet i lag med 
Ann Merethe Østmark. De har kontaktet personer som har testet positivt og kontaktet 
nærkontaktene. Her også har det vært et økt arbeidspress for ansatte, omdisponering 
av ansatte og arbeidsoppgaver som er blitt nedprioritert som må tas igjen senere. 
 

 Elin Wahlvåg, enhetsleder interkommunal oppfølgingstjeneste Hitra og Frøya – om 
konsekvensene for oppfølgingstjenesten. Stengingen av storhallen har ført til avlysning 
av planlagte treninger, og mest mulig aktivitet foregår ute. 
 

 May Britt Sollie, orienterte også om situasjonen rundt smittevernutstyret. 
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Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 13.01.2021  

Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
 
Orienteringen tas til etterretning. 
 


