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Gjør midlertidige endringer i helse- og omsorgstjenestene  

Utbruddet av koronavirus har satt våre helse- og omsorgstjenester under stort press, og belastningen 

vil med stor sannsynligvis øke. Melhus kommune gjennomfører derfor noen midlertidige endringer 

for å møte de utfordringene vi nå står overfor.  

– Våre innbyggere skal føle seg trygge på at samfunnskritiske funksjoner fungerer. Alle skal få den 

hjelpen de trenger, men den prekære situasjonen vi står oppe i betyr at vi må gjøre noen vurderinger 

og omprioriteringer for å sikre akkurat dette, forteller kommunalsjef for helse og velferd i Melhus 

kommune, Trude Wikdahl. 

Dette innebærer at: 

• Dag- og aktivitetstilbud er stengt, og personell er omdisponert til andre brukerrettede 
oppgaver. 

• Avlastningsopphold gis i svært begrenset omfang. Privat avlastning opprettholdes, under 
forutsetning av at smittevernregler følges. Dette betyr at enkeltoppdrag potensielt vil bli 
avlyst dersom det er smittefare/karanteneregler. 

• Korttidsavdelingen ved Buen helse- og omsorgssenter tømmes for å være beredt til å motta 
et økt antall utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Som følge av dette vil det tas i bruk 
dobbeltrom på langtidsavdelingene. Dette gjøres i dialog med pårørende. 

• Hjemmetjenester knyttet til personlig assistanse og praktisk bistand reduseres, men 
opprettholdes i samsvar med kravet til forsvarlighet.  

• Hjemmesykepleie vil bli prioritert ved fravær og mangel på kvalifisert personell, samt ved 
oppgaveøkning på grunn av utskrivelser. 

• Utrulling av digitale trygghetsalarmer er satt i bero. Som følge av dette vil betaling for 
trygghetsalarmer bli utsatt. 

• Kurs- og gruppetilbud i regi av psykisk helse og ergo- og fysioterapitjenesten er satt på vent. 

• Fritidskontakttilbudet er redusert, men kan opprettholdes via telefon/video. Fysiske møter 
avlyses og alt av fritidstilbud er stengt. 

• Kjøkken: Kafe/kantine stengt. Matombringing opprettholdes. 
 

De overfor nevnte endringene er foreløpig avgrenset til å gjelde helse- og omsorgstjenestene. 

For ytterligere spørsmål: 
Trude Wikdahl 
Kommunalsjef helse og velferd 

trude.wikdahl@melhus.kommune.no 
Tlf: 917 70 349 
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