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Informasjon til hjemmeboende fra hjemmesykepleien 
 

 

 
Hjemmetjenesten i Marker kommune ønsker å levere forsvarlige helsetjenester til sine brukere. 
På bakgrunn av Coronavirusutbruddet covid-1 er det sannsynlig at helsepersonell de nærmeste 
ukene rammes av karantene/isoleringspåbud.  Hjemmetjenesten ønsker at dette skal påvirke 

brukerne i minst mulig grad, men vil informere om at det kan medføre endrede eller reduserte 
tjenester. Det kan også bli endringer I hvilket tidspunkt hjemmetjenesten kommer på besøk 

 
Hjemmetjenesten skal prioritere nødvendig helsehjelp, det betyr at mottakere av hjemmetjenester 
må påregne at f.eks. dusj kan bli utsatt. 

Praktisk bistand (hjemmehjelp) blir satt til et absolutt minimum, det er kun noen få som vil få 
denne tjenesten. Dersom situasjonen vedvarer vil vi gjøre egne vurderinger og prioriteringer på hva 
som utføres i hjemmene. 

 

Hjemmetjenesten erfarer at pårørende er en stor ressurs. Dette gjør at vi kommer med en 

oppfordring til deg som pårørende om å bistå dine nærmeste ekstra I tiden fremover. Vi ønsker en 
tilbakemelding om hva du som pårørende kan bidra med.  

Kontakt Åshild Hamborg helst på e-post:  ashham@marker.kommune.no eller på telefon 995 
01669, for å avklare hva dere kan bistå med. 

 
Til slutt en liten oppfordring. Vi er nesten helt tomme for håndsprit. Alle mottakere av 

hjemmetjenester oppfordres på det sterkeste å legge til rette for at våre ansatte kan vaske seg på 
hendene når de kommer og går. Det er fint om håndsåpe og papirhåndklær er tilgjengelig i 

umiddelbar nærhet til utgangsdøren. For pasientenes sikkerhet er det også smart å vaske klassiske 
kontaktpunkter i huset som dørhåndtak ofte. Såpevann er godt nok. 
 

 
Med hilsen 

 
Morten Aalborg 
Virksomhetsleder Omsorg 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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