
Rådmannen orienterer 19.03.2020 

 

Statusbeskrivelse kriseberedskap i forbindelse med koronavirusutbruddet 

 

Det testes daglig mellom 30 og 50 personer på testmottaket på legevakta i Levanger. De opplyser om 

god flyt og kontroll. Legevakta er forsterket, og det planlegges opprettet en egen poliklinikk for 

luftveisinfeksjoner på Rinnleiret for å avlaste fastlegekontorene og legevakta - samt redusere 

smittetrykket mot utsatte grupper og strategisk helsepersonell.  

  

En person fra Inderøy fikk påvist koronasmitte 19.mars. Vedkommende jobber i hjemmetjenesten i 

Inderøy kommune. Personen er satt i isolasjon, og alle som har vært i kontakt med personen har blitt 

varslet. Det understrekes at vedkommende har forholdt seg til anbefalingene fra 

Folkehelseinstituttet.  
 

Den første personen med påvist smitte har milde symptomer. Kommuneoverlege Guri Kåresdatter 

Falch understreker at alle som har vært i kontakt med vedkommende, har blitt oppringt av 

kommunens smittevernteam. 
 

Personen med smitten er nå isolert i sitt eget hjem, og skal oppholde seg hjemme til vedkommende 

er erklært smittefri. Nærkontaktene blir satt i karantene. Det innebærer at de ikke går på jobb, 

bruker offentlig transport eller er sammen med andre, sier kommuneoverlegen. 

Kommunen følger de fastsatte retningslinjene for sporing og isolering. 

Tjenestene fra helse- og omsorgssektoren på Inderøy er godt ivaretatt.   

 

Siden Inderøy kommune vedtok sine relativt radikale tiltak torsdag 12. mars, kom nasjonale 

myndigheter på banen på ettermiddagen og besluttet mye av det samme. Samtidig som det ble det 

slått fast at kommunen skal sørge for et omsorgstilbud på barnehagene og skolene til barn/elever av 

foresatte som jobber i helse- og omsorgstjenesten og andre kritiske samfunnsfunksjoner. Disse 

funksjonene er definert til: 

 

 Styring og kriseledelse 

• Forsvar 

• Lov og orden 

• Helse og omsorg 

• Redningstjeneste 

• IKT-sikkerhet i sivil sektor 

• Natur og miljø 

• Forsyningssikkerhet 

• Vann og avløp 

• Finansielle tjenester 

• Kraftforsyning 

• Elektroniske kommunikasjonstjenester 

• Transport 

• Satellittbaserte tjenester 

• Apotekene 

 

I tillegg skal kommunen sørge for et omsorgstilbud til barn/elever som trenger særlig omsorg.  

 



Etter hvert har det kommet en del avklaringer når det gjelder disse tjenestene. Andre nasjonale tiltak 

er at helsepersonell som jobber med pasientbehandling, ble forbudt å reise til utlandet både i 

tjeneste og privat. Videre ble bestemmelsene om karantene etter utenlandsreise utvidet til 14 dagers 

for alle som kommer fra reiser utenom Norden etter 27. februar. Dette er, som kjent, senere utvidet 

til alle som kommer fra utlandet. 

 

Vi har hatt møter i kriseledelse den 13. mars, 17. mars og den 19 mars. Møtet den 17. og 19. ble 

avholdt via Teams. Dette har fungert tilfredsstillende. Kriseledelsen består av ordfører/varaordfører, 

sektorledere, personalsjef/kommunikasjonsansvarlig i krisesituasjoner, kommuneoverlege, 

beredskapskoordinator og rådmann. Dessuten deltar loggførere/sekretariat. På grunn av at det nå er 

påvist smitte i Inderøy, ser rådmannen for seg at det vil bli avholdt møter i kommunens overordnete 

kriseledelse i større hyppighet. 

 

Videre er det avholdt daglige møter i rådmannens ledergruppe, samt møter mellom ordfører og 

rådmann hver dag. Møtene er primært brukt til å gi hverandre statusoppdateringer, samt for å 

koordinere og sette i gang tiltak ved behov. Rådmannens ledergruppe har fungert som arbeidsutvalg 

for kommunens overordnete kriseledelse. I det videre vil denne møtearenaen være viktig for den 

videre oppfølgingen av den påviste smitten. 

 

Andre fagpersoner og ledere kalles i tillegg inn ved behov. Kommunens hjemmeside holdes 

oppdatert med så presis informasjon som mulig. Informasjon er også delt på Facebook. I tillegg har vi 

ved en anledning sendt sms til innbyggerne. 

 

Håndteringen av krisesituasjonen er gjort med utgangspunkt i følgende hovedspor: 

- Kommunikasjon og informasjon 

- Kontinuitetsplanlegging innenfor alle tjenester 

- Smittebegrensede tiltak 

- Smittesporing – dette er omtalt ovenfor og vil dermed ikke bli kommentert ytterliggere 

 

Kommunikasjon og informasjon 

Personalsjefen og personal- og utviklingsrådgiver har omdisponert sine ressurser til blant annet 

informasjon og kommunikasjon. Dette betyr blant annet at de har ansvar for å gi fortløpende 

informasjon via kommunens hjemmeside og Facebookside. Det gis en fortløpende orientering om 

antall konstaterte smittede i Inderøy. I arbeidet med informasjonsformidlingen, har det vært meget 

viktig å få kanalisert all informasjon gjennom personalsjefen. Det er på denne måten at vi har klart å 

få en riktig kvalitetssikring av den informasjonen vi har gått ut med. 

 

Det har også vært en fortløpende kontakt mellom rådmennene/kommunedirektørene på Innherred. 

Dette for å sikre gjensidig informasjons- og erfaringsutveksling, men også for å være mest mulig 

samkjørt om blant annet informasjon og tiltak. 

 

Videre har rådmannen fortløpende ivaretatt interninformasjon enten via epost til alle ledere, eller 

ved at sektorledere har fulgt opp prosesser opp mot egen sektor. 

 

Fram til den 18. mars er det registrert moderat pågang på telefon, Facebook og Messenger. Dette 

kan tyde på at informasjonsmengde opp mot innbyggere har vært tilfredsstillende. 

 

Av konkrete saker som vi har gitt informasjon om, kan nevnes: 



Henvendelser fra hytteeiere som ba kommunen om tillatelse til å oppholde seg på hytta. I denne 

sammenhengen har administrasjonen kommet med en sterk anmodning om at man ikke skal 

oppholde seg på hytta. Det henvises til følgende lenke for nærmere informasjon: 

https://www.inderoy.kommune.no/ikke-dra-paa-hytta-naa.6296278-524697.html. 

 

Videre har kommunen henvendt seg til næringslivet i Inderøy med spørsmål om de kunne avstå 

utstyr som kunne brukes i smittevernsammenheng. Her er det snakk om briller/visir, masker, 

smittevernfrakker, antibac, mm. Tilbakemeldingene fra næringslivet har vært overveldende. Pr. 19. 

mars har vi mottatt både frakker, masker, visir, mm. 

 

Det viser seg at flere lag og foreninger, samt enkeltinnbyggere, ønsker å stille opp for å gjøre en 

innsats i kommunens arbeid med håndtering av Koronautbruddet. I denne sammenheng har vi sett 

det som formålstjenlig at disse initiativene blir koordinert på en så bra måte som mulig. Rådmannen 

og sektorleder for helse og omsorg, har vært i dialog med både Frivillig Inderøy og Frivilligsentralen i 

Mosvik. Denne dialogen har resultert i at Frivillig Inderøy har tatt på deg et koordineringsansvar og at 

Frivilligsentralen i Mosvik har en utførende rolle. Rådmannen vil bruke anledningen til å rette en stor 

takk til alle som har gitt uttrykk for at de vil bidra i en meget krevende periode. 

 

Det henvises for øvrig til kommunens hjemmeside: http://www.inderoy.kommune./?cat=524697 

 

Personaltjenesten 

Personaltjenesten, ved Jon Olav Heggli og Katrine Iversen gjennomfører møter med representanter 

fra AMU/hovedtillitsvalgte fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Fra og med fredag 20.03 er 

også hovedtillitsvalgt fra Norsk sykepleierforbund og hovedvernombud med på disse møtene. 

Intensjonen her er involvering, samarbeid og god informasjonsflyt. Det er viktig å ha tillitsvalgte og 

verneombud med for å få til så gode prosesser som mulig nå i denne krevende situasjonen. 

Innspillene deres er av stor verdi. 

Personaltjenesten jobber også med å få god oversikt over de stadige endringene som kommer i det 

arbeidsrettslige sporet. Det jobbes med å få til en god struktur på omdisponering av personell til 

helse- og omsorgssektoren.  

 

Kontinuitetsplanlegging 

Det henvises til forrige orientering fra rådmannen hvor kontinuitetsplanlegging ble tematisert. Status 

pr. 19.03.20 er at det er foretatt en kontinuitetsplanlegging innenfor så å si alle tjenester. 

Kontinuitetsplaner for skoler og barnehager, samt politisk ledelse, forventes ferdigstilt i løpet av den 

20. mars. Rådmannen har også mottatt kontinuitetsplaner for IKT Inn-Trøndelag 

 

Smittebegrensede tiltak 

Oppvekst 

Det henvises til pressemelding fra 12. mars 2020, samt senere pålegg fra staten. Alle skoler og 

barnehager er stengt, i første omgang i to uker fram til og med 29.mars. Alle ansatte innenfor 

oppvekst har gjort en fantastisk jobb for å kunne gi alle elever et alternativ hjemme- 

undervisningsopplegg. Dette har også fått en positiv omtale på Midtnytt den 13. mars. Med 

utgangspunkt i statlige pålegg, er det foretatt en kartlegging av antall barn med foreldre som jobber 

innenfor de tidligere nevnte samfunnskritiske funksjonene. Det er også gjort en kartlegging av antall 

barn som har et særskilt omsorgsbehov. Dette er blant annet gjort i samarbeid med barnevernet. 

Etter denne kartleggingen viser det seg at i underkant av 30 barn/elever får et tilbud på skole eller i 

https://www.inderoy.kommune.no/ikke-dra-paa-hytta-naa.6296278-524697.html
http://www.inderoy.kommune./?cat=524697


barnehage. Dette tilbudet er etablert i alle skolekretsene inkl. Inderøy ungdomsskole, unntatt i 

Lyngstad skole/bhg, hvor det ikke er registrert barn som har behov/krav på et alternativ opplegg. 

 

Innenfor sektoren er det også foretatt en kartlegging av antall ansatte som kan midlertidig 

omplasseres for å gjøre andre oppgaver som følge av at skoler og barnehager er stengt.  Dette er i 

hovedsak barne- og ungdomsarbeidere. I denne sammenheng har det vært drøftingsmøter med 

tillitsvalgte. Dette arbeidet gjøres med utgangspunkt i en forventning av at det vil oppstå et 

personalbehov innen helse og omsorg som følge av at fraværet innenfor denne sektoren vil stige 

(pga. smitte, karantene, etc.). 

 

Helse og omsorg 

Det er foretatt en omfordeling av ressurser innen pleie og omsorg. Det er forventet at sykefraværet 

innen sektoren øke, ikke minst fordi at helsearbeidere med lette symptomer skal holde seg borte fra 

jobb. Det er imidlertid utarbeidet gode kontinuitetsplaner og det er satt i gang tiltak i henhold til 

disse. Pr. dato er det ca. 50 ansatte som er i karantene eller borte fra jobb på grunn av lettere 

symptomer. 16 av disse er i karantene som en direkte følge av tidligere nevnte smittetilfelle. 

 

I henhold til kontinuitetsplanen er enkelte tjenester nedprioritert for å kunne ivareta de mer kritiske 

tjenestene. Det vil bli etablert et eget mottak (luftveisklinikk) på Rinnleiret for ev. smittede pasienter 

og kommunen må avse en legeressurs dit. Vi må bidra med personell i test-teamet på Levanger. Det 

er primært mye helsepersonell som testes.  

 

Legekontoret 

Alle timer som ikke krever fysisk oppmøte, endres til videotimer. (Det gir flere muligheter både 

takstmessig og vurderingsmessig enn e-konsultasjon som vi allerede har hatt tilgjengelig lenge.)  For 

dem som ikke behersker video, brukes telefonkonsultasjon. 

Timer som krever fysisk oppmøte som ikke haster, avlyses. Timer som haster og krever fysisk 

oppmøte, kontaktes samme dag med spørsmål om karantene/isolasjon/luftveissymptomer. 

Vi skal ta minst mulig laboratorieprøver, og generelt ha minst mulig folk innom legesenteret. 

Desinfeksjon av kontaktpunkter er intensivert. Vi holder avstand til kolleger gjennom hele 

arbeidsdagen. Helsepersonell med symptomer isoleres og prøvetas (fire testet foreløpig). 

Helsesekretær i utenlandskarantene (en person) betjener pasienthenvendelser (telefon og 

elektronisk) via hjemmekontor.  

Vi prøver å skjerme enkelte leger for pasientkontakt, sånn at vi har reserve om vi får 

karantene/isolasjon på noen av legene. Viktig pga. kun ett legesenter i kommunen hvor vi må 

opprettholde daglegevakt. Sykehjemslege forbeholdes fysisk oppmøte i sykehjem, og tar bare sine 

fastlegepasienter såfremt de ikke krever oppmøte. Hun unntas daglegevakt. 

Tiltakene ovenfor er ment å beskytte sårbare pasienter som trenger helsehjelp, mot smitte fra 

helsepersonell og andre pasienter. Pasienter er informert via oppslag, hjemmeside og facebookside 

forrige uke om å ikke møte ved luftveissymptomer, men ringe for vurdering av nødvendigheten for 

oppmøte. Det har vært spøkelsesaktig på venterommet og travelt på telefon siste uka (tre 

helsesekretærer har tatt telefoner samtidig i perioder), så dette har fungert. 

Alle vi skal møte med luftveissymptomer, skal vi beskytte oss mot som om de har covid19, og vi skal 

ta høyde for luftsmitte. Primært ved hjemmebesøk, sekundært i bil, tertiært på dedikert rom på 

legesenteret. Alltid med munnbind på pasient i tillegg til eget verneutstyr. Vi skal ikke benytte 



forstøverbehandling. Rom skal smittevaskes med overflatesprit eller lifeclean, og om mulig stå 

tomme tre timer etter pasienten har dratt. Vi skal ha ferdig pakkede poser liggende med utstyr til 

hjemmebesøk/utrykning ved smitte, som inneholder det som trengs av hånddesinfeksjon, 

prøvetakingsutstyr, overflatedesinfeksjonsmiddel og beskyttelsestøy m/instruksjonsplansje om 

hvordan kle av seg.  

Plan, Landbruk og kommunalteknikk 

En person innenfor Eiendom er i karantene på grunn av reise til utlandet. Det gjøres og vurderinger 

av personell som kan være i risikogruppen. Renholdsstyrken er på plass, og foreløpig klarer man å ha 

alle på jobb til tross for stenging av skoler og barnehager. Kritisk personell organiseres i små team for 

å prøve å unngå at alle blir smittet samtidig. Spesielt er man sårbar for funksjonene vann og avløp, 

der det ikke er lett å erstatte medarbeidere som eventuelt blir pålagt karantene.  

Drift/renhold trenger oversikt over hvilke skoler og barnehager som er åpne framover for å kunne 

planlegge disponering av personell fremover. Som en forholdsregel ble alle skole- og barnehagebygg 

holdt helt avstengt i 3 dager før man åpnet byggene og startet renhold igjen. Når byggene nå er tatt 

ut av bruk, benytter man anledningen til å gjøre hovedrenhold så langt det lar seg gjøre. I andre bygg 

er renhold dreid over på desinfisering av kontaktflater, og man nedprioriterer da golvvask, støvtørk 

og lignende. 

 

Man har kontaktet pensjonister som fram til nylig har jobbet i kommunen, og flere har sagt seg villige 

til å bidra dersom vi skulle få behov for det. 

Kontorpersonale på rådhuset har i utstrakt grad tatt i bruk hjemmekontor. 

Sektoren har samlet inn det man har av verneutstyr i egen organisasjon, og overlevert til 

legekontoret i påvente av nye forsyninger. I tillegg har man utfordret gårdbrukere i Inderøy til å bidra 

med verneutstyr. Responsen har så langt vært god. 

Inneværende uke har man gjennomført 4 dager med juryarbeide for helsehuset på Straumen. Det 

gjennomføres forhandlingsmøter med tilbyderne neste uke, og tildeling er planlagt i månedsskiftet 

april/mai. Man vil prioritere å holde fremdriften på de store investeringsprosjektene innenfor helse 

og oppvekst. 

 

 

 

 

 

 


