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Status i dag 13. januar 

• Totalt 44 orklendinger har testet 
positivt på Korona

• Det er 6 personer med konstatert 
smitte i kommunen per i dag. To 
er friskmeldt i dag.

• Alle får oppfølging hjemme. Ingen 
på sykehus

• For tiden er totalt 17 orklendinger
i karantene. Ca. 60 personer er i 
karantene knyttet til innreise



Testing – status
Totalt 9366 tester er tatt fra starten i uke 9 
2020 til i dag .

Utvikling:

• Oppstart i uke 9/2020 - 2 tester

• Testtopp i uke 1/2021 - 506 tester

• Forrige topp i uke 51/2020 - 493 tester





Koronatelefonen/smittesporing
Åpningstid kl. 10:00 til 14:00 mandag til lørdag:
• Ved behov utvides åpningstiden

Teamet jobber med ulike oppgaver:
• Svare på spørsmål som kommer inn via telefon eller e-post

• Koordinerer testingen og sender rekvirering til St. Olavs hospital 

• Smittesporing 

Bemanning:
• 10 personer pluss koordinator

• Fra ulike tjenester, fire nye er rekruttert denne uken

• Kommuneoverlege og smittevernoverlege bistår
• (bilde fra tirsdag, tjenesten bemannet av Julia Ågnes og Ingrid Aspen Solem)



Testteamet  
Åpningstid:

• Mandag 09.30-15-30

• Tirsdag- Lørdag 11.00-15.00

Testkapasitet på 500 per uke:

• Øktes ved behov

Arbeidsmiljøforbedringer i gang:
• Ny "biltunell" fra ORIS kommer i løpet av januar
• Isolering av telt fra sivilforsvaret er gjennomført

Alternativt opplegg for nødvendig testing på søndag
• Hjemmetjenesten, sykehjem, legevakt/ kommuneoverlege/smittevernlege

Antall i turnus
• 8 rullerer på turnusen, alltid to på vakt sammen
• Bemannes av helsesykepleiere og innleide pensjonerte helsearbeidere

(bilde fra tirsdagens testing, tjenesten bemannet av Kari Ingeborg Svendgård og 
Hege Quenild Oustad)









Lokale smitteutbrudd i nabokommuner
Orkland har tilbudt hjelp til nabokommunene på forespørsel:

Rennebu: 
• Tilbudt å bistå med helsepersonell
• Tilbudt legevakt ved behov 

Hitra: 
• Sendte 500 tester forbindelse med utbruddet forrige uke
• Kommuneoverlegen har vært rådgiver til helse 
• Tilbud bistand til legevakt
• Tilbudt bistand med smittesporing og system for sporing 

Andre nabokommuner:
• Dialog og utveksling av informasjon, øvingsopplegg med mer 

• Dialog om koordinering av tiltak i Trondheims- og Orkdalsregionen

• Smittesporing og kartlegging av nærkontakter over 
kommunegrensene



Arbeidsinnvandring
• Det har blitt avdekket brudd på 

karantenebestemmelsene knyttet til 
arbeidsinnvandring i flere kommuner.

• Orkland er en kommune med flere større 
bedrifter som er avhengig av 
arbeidsinnvandring.

• I Orkland har det vært god dialog med 
bedriftene om innkvartering, karantene 
og oppfølging av rutiner.

• Kommunen er p.t ikke kjent med at det 
har vært brudd på bestemmelsene, men 
vil fortsatte en tett dialog med bedriftene 
om tema.



Informasjon på flere språk
Nye sider på engelsk

• Vi har skrevet og oversatt til engelsk generell tekst 
for Orkland, beskrivelse av hva man må gjøre i 
forbindelse med testing og lokal forskrift.

• I tillegg løpende oppdatert knyttet til de nasjonale 
ressurssidene:
Corona information in different languages

• Ytterligere oversettelser til andre språk går vi vekk 
fra lokalt - her støtter vi oss på de nasjonale 
ressursside (som de fleste andre også har gjort).

https://www.orkland.kommune.no/corona-information-in-english.547080.no.html


Aktiv kommunikasjon i pandemihåndteringen

Nettsider oppdateres løpende knyttet til nye smittetilfeller

I tillegg er det annonsert i avis, sosiale medier og sendt ut en 
befolknings-SMS og informasjonsskriv til ulike berørte parter.

Saker vi blant annet har hatt fokus på: 

• forklaring og distribusjon av nasjonale tiltak og 
bestemmelser – konsekvenser for tjenester

• oppstart i nytt år

• besøksrestriksjoner ved sykehjem,

• informasjon om status og plan for vaksinering,

• første vaksine som ble satt

• informasjonssak med statistikk og info om smittetilfeller i 
Orkland,

• status for kulturområdet

• råd for munnbindbruk 

• markedsføring av appen Smittestopp mm.



God informasjon bidrar til trygghet 



Barnehager på gult nivå

• De kommunale barnehagene 
opprettholder driften på samme 
måte som før jul. 

• Barnehager i Orkland er fortsatt 
på gult nivå. Ingen barn er smittet 
per i dag.

• Hvis foreldre eller andre foresatte i 
hente- eller bringesituasjon skal 
inn i barnehagen, må de ha på seg 
munnbind.



Barneskoler og SFO på gult nivå

• Barneskoler og SFO i Orkland er 
fortsatt på gult nivå. Ingen elever er 
smittet per i dag, noen få er i 
karantene. 

• De samme reglene gjelder nå som 
da juleferien startet.

• Eneste endring er at foreldre eller 
foresatte må ha på munnbind 
dersom de skal inn i skolebygningen.



Ungdomsskoler på rødt nivå
• Alle ungdomskoler er på rødt nivå 

etter nasjonal bestemmelse
• Beredskapsplaner i tråd med 

trafikklysmodellen ble utarbeidet i 
sommer og revidert i høst.

• Halvparten av ungdomsskolene 
løser plassutfordringer i denne 
omgang med en kombinasjon av 
hjemmeundervisning og stedlig 
undervisning. Den andre 
halvparten løser det med 
tilleggsarealer.



Sårbare barn og familier



Fortsatt en oversiktlig 
situasjon i Orkland

• Situasjonen i vår kommune er per nå 
oversiktlig med begrenset smitte.

• Det var en situasjon med økende smitte 
inn mot jul og nyttår i Trøndelag. Det har 
vært utstrakt dialog med kommunene i 
regionene.

• De lokale tiltakene er tatt ut fra et føre-
var-prinsipp for å skjerme barn og unge, 
og for å kunne ha barnehager og skoler 
åpne med størst mulig grad av ordinær 
drift.

• Vi ser at smittetallene for Trøndelag går 
ned, og at det også en positiv utvikling 
nasjonalt.



Pandemivaksinering er godt i 
gang i Orkland kommune 

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som 
anbefales koronavaksine. Basert på råd fra 
Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende 
prioritering, med de øverste prioriterte først:

• Beboere i sykehjem

• Eldre over 85 år

• Eldre over 75 år og deretter de over 65 år

• Personer 18–64 år med én eller flere nærmere 
spesifiserte sykdommer som de har fra før.

• Fra uke 2 kan man bruke opptil 20% av vaksiner 
som utleveres til vaksinering av helsepersonell.



Konkretisering og prioritering

• Vaksiner ble levert onsdag 6 januar 2021

• Totalt fikk vi 13 ampuller med vaksine, 
som var forventet å gi 65 doser.

• Vi klarte å få til 77 doser vaksine av dette.

• Forventet vaksinering i uker 1-3/2021 er 
totalt ca. 65 doser utlevert hver uke. 
Deretter er det forventet større antall 
utlevert vaksiner til kommune

• Det er utarbeid en konkret plan for 
vaksinering av beboere på Orkdal 
helsetun og skjermet demensavdeling, 
Meldal helsetun, Hamnahaugen 
sykehjem og Snillfjord omsorgssenter.

• De med størst risiko for smittespredning 
vaksineres først.





Første runde med 
vaksinering
• Eldste beboer var 98 år

• Ingen alvorlige reaksjoner

• Neste runde med vaksinering 
onsdag 13.1

• Vi forventer da å vaksinere 
78 beboere på sykehjem.

• Ved utgangen av uke 2 har vi 
dermed vaksinert alle 
langtidsbeboere med 1. dose 
i Orkland.



Vaksinering av helsepersonell
• Inntil 20 prosent av vaksinene som 

kommunene får i januar, kan brukes til 
å vaksinere utvalgte grupper av 
helsepersonell. 

• Dette er et relativt lite antall vaksiner, 
så det vil være en svært begrenset 
andel av kommunens helsepersonell 
som vaksineres i første omgang.

• Orkland vil bruke FHI sin veileder for 
prioritering av hvem som skal 
vaksineres først.



Kriterier for prioritering
Følgende to kriterier er absolutt for prioritering av ansatte 
innen helse:

• Helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som 
er kritisk vanskelige å erstatte. Dette betyr personell som det 
finnes få av, som har spesialisert kompetanse, som er vanskelig å 
skaffe eller erstatte ved omplassering av annet personell og som 
fyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det vil ha 
betydelige konsekvenser for liv og helse.

• Har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra 
pasient til ansatte er en risiko.

1. Nøkkel helsepersonell innen utbruddshåndtering 
på sykehjem

2. Sykepleiere ved skjermet avdeling / Demens 
avdeling

3. Sykepleiere med spesialist kompetanse

4. Legevakt

5. Fastleger og helsesekretær

6. Sykepleier/helsepersonell for øvrig innen 
hjemmetjenesten.

7. Sykepleiere og vernepleiere innenfor tjenester for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne.

8. Personell til koronavaksinasjon.

9. Personell på teststasjonen

10. Kommunale og private fysioterapeuter, 
ergoterapeuter og tannleger

11. Personell på helsestasjoner, i skoletjeneste og ved 
helsestasjonen for ungdom.

12. Øvrig helsepersonell i kommunen.



Gjennomføring videre vaksinering 
Lokalene som benyttes er:

• Legekontorene i samarbeid med fastlegene for de over 65 år og eller 
prioriterte risiko grupper under 65 år.

• Sykehjem og helsetun.

• Hjemmeboende med oppfølging fra hjemmetjenesten og som 
vanskelig kan forflytte seg til et eksternt vaksinasjonssted vil bli 
vaksinert hjemme.

• For massevaksinasjon benyttes Orklahallen, Grøtte samfunnshus, 
Svorkmo samfunnshus, Meldal samfunnshus, Lensvik samfunnshus, 
kommunehuset på Krokstadøra med flere.

Kommunen planlegger å vaksinere på dag- og kveldstid og om nødvendig 
på helg for å utnytte vaksinene fullt ut på de fire-fem dagene de har til 
rådighet.

Det er fortsatt litt uklart når vi vil være klar for å starte massevaksinering av 
befolkning under 65 år. Dette er fortsatt litt uklar og vi er avhengig om hvor 
mye vaksiner vi få. Per dags dato kan man estimere at vi kommer i gang 
med dette trolig nok i april og mai 2021.



Eksempel på spørsmål om vaksine
Hvor lenge beskytter vaksinen. Blir du immun eller må den 

settes hvert år som influensavaksinen?

Det er usikkert hvor lenge effekten av vaksinen varer. Slik 

informasjon vil komme fra sentrale myndigheter etter hvert som 

vaksinen tas i bruk i en større del av befolkningen. Per nå kan vi 

derfor ikke sikkert si om man trenger revaksinering eller hvor 

lenge den faktisk virker.

Skal de som har vært smittet av covid-19 ha vaksinen?
Det er uvisst i hvilken grad personer som har gjennomgått covid-
19 er immune mot sykdommen, og hvor lenge en slik beskyttelse 
varer. Dette vil blant annet være avhengig av hvor syk personen 
var. Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler også at personer som 
tidligere har gjennomgått covid-19 å vaksinere seg, så lenge de er 
i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen på 
vaksinasjonstidspunktet. Det anbefales at koronavaksinen gis 
tidligst 3-4 uker etter at man er symptomfri. 

Vaksinen er ikke testet ut på personer under 18 år har jeg lest, 
anbefaler dere vaksinen likevel?
Vaksinene vi får til Norge i startfasen er i liten utstrekning testet 
på barn og unge. FHI anbefaler derfor i første omgang ikke 
vaksinen til barn under 18 år

Det er flere nærkontakter som har testet positivt og som er helt 

uten symptomer. Er personer uten symptomer mer eller mindre 

smitsomme enn de med symptom? 

Covid-19-syke personer er mest smittsomme i dagene rundt 

symptomstart. Man kan være smittet av SARS-CoV-2 uten å utvikle 

sykdom, men likevel føre smitten videre (asymptomatisk smitte). 

Betydningen av asymptomatisk smitte er fortsatt svært usikker, 

men sannsynligvis er risiko lavere enn fra personer som utvikler 

symptomer.

Generelt 
Orkland kommune vil  informere innbyggerne om vaksinering i 
tiden som kommer. På våre nettsider legger vi ut relevant 
informasjon og lenker til de nasjonale sidene til FHI og 
Helsedirektoratet.

Vår informasjon vil være basert på de føringene og den 
informasjonen vi til enhver tid får fra statlige helsemyndigheter. 



Krevende å ha oversikt over 
hvilke regler som gjelder.

• Stadige endringer på retningslinjer og 
påbud.

• Lokale forskjeller mellom kommuner.
• Skille mellom hva som er anbefaling og 

hva som påbud.
• De nasjonale tiltakene er ikke påbud 

eller lovregulert.
• Påbud er regulert i forskrift.



Nasjonale tiltak
Tiltak

Presisering: De nasjonale tiltakene er ikke påbud eller lovregulert.



Sosial kontakt
• Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. 

Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer 
som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på 
besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i 
barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Presisering: Dette gjelder sosiale kontakter utenom 
skole/barnehage/jobb. De kontakter du har på arbeidsplassen eller 
barn har på skole/barnehage er ikke berørt av dette.

• Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, 
kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales 
utsatt til etter 19. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter 
innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter. 
Toppidrett og andre arrangementer med unntak fra avstandskrav 
og uten publikum omfattes ikke. Utendørs aktiviteter 
gjennomføres slik at det er mulig å holde god avstand.

Presisering: Dette er aktiviteter utenom skole/barnehage/SFO. Flere 
kommuner i Trøndelag har allerede avlyst kamper og innført 
restriksjoner i henhold til trening. De som deltar på trening, 
konkurranser mm. vil få beskjed fra deres klubb hvordan dette løses. 
Utendørs aktiviteter der avstander kan overholdes kan gjennomføres.



Reiser
• Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. 

Hytteopphold med personer fra samme husstand 
frarådes fortsatt ikke innenfor de lokale og 
nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Presisering: Om dere må reise til nabokommune så 
ivareta godt smittevern. Husk avstand, minimalt med 
kontakter, håndhygiene og munnbind om det er 
påbudt. Sett dere inn i eventuelle lokale kommunale 
forskrifter slik at dere vet hva som gjelder der dere 
skal være.



Skoler og utdanning
• All undervisning og alle planlagte arrangementer 

ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale 
frem til 19. januar.

• Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler 
går over til rødt nivå.

Presisering: Dette gjelder for både ungdomsskoler og 
videregående skoler i Orkland. 1. til 7. trinn 
(barneskole) møter på skolen som vanlig og er fortsatt 
på gult nivå. Barnehagene i Orkland er også fortsatt på 
gult nivå. 

• Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av 
folkehøgskolene eller bibelskolene. 
Folkehøgskolene følger anbefalinger og 
retningslinjer fra lokale helsemyndigheter. 



Arbeidsplasser

• Hjemmekontor for alle som har 

mulighet til dette.

Presisering: Dette avklarer du med din 

arbeidsgiver.



Butikker

• Alle kjøpesentre og butikker bør innføre 
antallsbegrensninger slik at det er mulig 
å holde avstand samt ha 
adgangskontroll. 

Presisering: Flere butikker i Orkland har 
gjennomført antallsbegrensning og den er 
basert på areal slik at anbefalingen om 
avstand kan opprettholdes. 



Regler

Presisering: Regler blir regulert i forskrift og om de ikke følges kan det 
føre til bot. Reglene er nasjonalt regulert og kan ikke endres av den 
enkelte kommune. Kommunen kan bare fatte et eventuelt strengere 

vedtak.



Private sammenkomster og 
arrangement

• Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget 
hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere 
enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.

Presisering: Om du leier et lokale og planlegger å gjennomføre en 
bursdag eller fest så er altså maksantallet nå 5 og ikke 20.

• Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, 
kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., 
likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I 
begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke 
er fastmonterte



Uteliv og serveringssteder

• Det innføres nasjonalt forbud mot 

skjenking av alkohol på serveringssteder 

og arrangementer.



Ankomst til Norge
• Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen. Dette 

gjelder også norske statsborgere.

• Alle innreisende til Norge plikter å teste seg for Covid-19 så snart som mulig å 
senest 1 døgn etter ankomst. Det finnes dog en god del unntak - se covid-19 
forskriften §4d

• Alle innreisende må i karantene i 10 dager. Unntak er de som kan 
dokumentere gjennomgått Covid-19 siste 6 måneder.

• Mulig å gå ut av karantene etter tidligst dag 7 dersom den innreisende tester 
negativt for Covid-19 to ganger etter ankomst

• Utenlandske reisende må fremvise negativ test som er tatt under 72 timer før 
innreise til Norge. Her finnes det en god del unntak - se covid-19 forskriften 
§4a

• Personer som ikke har fast bolig (leid eller eid) eller egnet karantenested 
gjennom arbeids og oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på 
karantenehotell. Her finnes det en god del unntak se covid-19 forskriften §5



Lokale restriksjoner og påbud i Orkland
Formannskapet vedtok 30.12.2020 ny lokal forskrift for Orkland 
gjeldende fra 31.12.2020-13.01.2021. Følgende gjelder: 
(Formannskapet skal behandle fornyelse av forskriften 13.01.2020.)

1. Maks 10 kontakter i uken utenom husholdningen å jobb å 
organisert trening/lagaktivitet

2. Registrering av besøkende på spise og skjenkesteder

3. Registrering av alle kunder ved hver kjøring for drosje

4. Påbud om bruk av munnbind på buss i rushtrafikk om du er født 
før 2008

5. Påbud om bruk av munnbind ved drosjetransport om du er født 
før 2008

6. Påbud om bruk av munnbind innendørs i de offentlige rom om du 
er født før 2008



Besøksrestriksjoner 
på sykehjem

• Det frarådes besøk ved våre sykehjem de neste ukene.

• Skal besøk gjennomføres, begrenses det til maksimalt 
ett besøk av maksimalt to personer per beboer per 
uke. Unntak gjelder for beboere i terminal fase eller 
ved akutt forverring. Da avtales besøk individuelt.

• Besøk foregår på besøksrom med unntak av der 
beboere ikke kan flyttes.

• Besøkende fra røde kommuner frarådes å 
gjennomføre besøk. Besøk kan unntaksvis 
gjennomføres ved akutt forverring eller terminal fase.

• Besøkende skal ikke ha symptomer på forkjølelse med 
hoste, sår hals, tapt lukt og smaksans, tungpustethet 
eller feber med mere.

• Besøkende som er i karantene eller isolasjon har ikke 
anledning til å besøke sykehjem.



Det kommer bedre tider

Ved å stå sammen, følge 
råd/regler og ta hensyn til 
hverandre, skal vi i Orkland 
fortsette å holde 
smittesituasjonen nede. 

Takk for svært god innsats i 2020. 

Vi må fortsatt være flinke i det nye 
året. 

La oss sammen sørge for at 2021 
blir et godt år!




