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«Vi følte at vi 
gjorde noe viktig»
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Ellingsrudhjemmet

Langtidshjem (sykehjem) 

Nytt i mars 2017

146 beboere 

20 bogrupper

266 ansatte
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Året og månedene før smitteutbruddet

«Stille før stormen»

Sentrale føringer og fagfolkenes anbefalinger
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Hva utgjør størst fare for liv og helse hos oss?

FALL

Legemiddelhåndtering

Laboratoriearbeid

Smittevern
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De siste ukene før smitteutbruddet

ROS – hva kan gå galt? 
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ROS smitterisiko 
- den enkelte beboer (eksempel fra skjermet avd)

15.10.2020 5

Rom
Initialer
Gerica id

Kan isoleres 
på eget rom?
(ja/nei)

Kan dele 
rom?
(ja/nei)

Merknad Risiko

Nei Nei Er stort sett på egen bogruppe. MIDDELS

Nei Ja Går ut av bogruppe/ut av avd. Vandrer mye. HØY

Nei Ja Går ut av bogruppe. Vandrer. HØY

Nei Nei Oppholder seg på bogruppe med få unntak. MIDDELS

Nei Nei Går ut av bogruppe. Vandrer. HØY

Nei Ja Holder seg på bogruppen. MIDDELS

Nei Nei Går ut av bogruppen. Går inn på andre 
beboeres rom. Kan gå ut av «huset»

HØY

Nei Nei Går ut av avdelingen. Vanskelig å avlede. HØY
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Dagene før smitteutbruddet

Forberedelse til «worst case scenario»

Kartleggingen og testingen

ISOLATET i 2.etasje

• Kohort 

• 8 til 21 beboere

Det skulle bli verre….
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Grunntegning: C F Møller Norge – brukt som utgangspunkt for etablering av Isolat for smitteutbrudd
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Smitteutbruddet lørdag 14.mars
- verre enn «worst case scenario»

Klokken 11.20 - telefon fra leder på skjermet avdeling 

«Beboeren som døde hadde corona……»

Nå skjer det…

Beredskapsteamet samles

Tre beboere smittet – ventet på fem prøvesvar

44 beboere på skjermet avdeling isoleres 

Stengte dørene for alle besøkende 
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Stresset og STØTTEN utenfra

Media og telefonene til pårørende

Familiene hjemme

Sykehjemsetaten sentralt

Støtten fra pårørende og andre utenfra
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Smitteutbrudd i forberedelsesfasen
- «alene» i stormen

Prosedyrene som ikke var der 

Smittesporing - hva er det? 

Nærkontaktene og karantene 

– 142 medarbeidere ute samtidig

Bemanningen – «Folk rett fra gata» 
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Grunntegning: C F Møller Norge – brukt som utgangspunkt for etablering av Isolat for smitteutbrudd

«Noen visste ikke hva et 
skyllerom var og andre 
hadde aldri sett en 
pasientheis» (leder) 
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Vi begrenset utbruddet
– hva gjorde at vi lykkes?

«Vi var godt forberedt så isoleringen gikk fort» 
(smittevernsykepleier)

«Vi hadde kompetansen på «huset», erfaring 
med smittevern og beredskap. Jeg kunne 
fokusere på beboerne» (sykehjemslegen) 

«Det var god stemning på Isolatet. Tror 
«krigsfølelsen» trakk folk sammen» 
(sykepleier)

«Jeg snakket mye med ansatte og beboere og 
jeg ringte pårørende jeg visste var  engstelige» 
(presten)
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Ledelse, samarbeid og ….litt flaks

«Ledelsen fikk ikke panikk» (sykepleier)

«Mange delte på å dra lasset» 
(smittevernsykepleier)

«Jeg har aldri hatt så lavt fravær. Det 
varte i to måneder» (leder)

«Vi har gjort veldig mye bra, men vi har 
også hatt flaks» (sykehjemslegen)
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Tea Trude Maria

Ravi
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På vei mot høyere status

Omtale og omdømme 

Stolt av arbeidsplassen 

Vi gjør noe viktig HVER dag
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Foto: Magnus Ross

«Vi følte at vi gjorde noe 
viktig» (sykepleier på Isolatet)
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Den viktigste læringen

«Den vet best hvor skoen trykker som 
har den på"

Senreaksjonene 

Smittevernet har sin pris
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«Jeg har ikke tatt på en pårørende 
siden mars» (presten)

«Mor bøyde seg frem med kinnet 
sitt mot meg. 
Jeg kunne ikke la være å klemme henne»
(pårørende)

«Besøk fra Barselgruppen» 
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Tittellysbilde bilde positiv logo og bilde

Et trygt og godt sted, å leve og bo

Medarbeiderne er stolte over 
seg selv og arbeidsplassen sin

«Livsutfoldelse i 
trygge omgivelser» Ellingsrudhjemmets målsetting

Foto: Magnus Ross


