
Informasjon vedrørende korona-turnus 

Alle avdelinger/soner har utarbeidet korona-turnus med bakgrunn i avtale om unntak for 

aml. kap. 10 i forbindelse med korona epidemi med planlagt oppstart 27. april 

Bakgrunn for utarbeidelse av korona-turnus var påvist smitte av ansatt, mange ansatte i 

karantene, samt høyt korttidsfravær grunnet symptomer på luftveisinfeksjoner. 

 

Status 16.04.20 

1. Statlige føringer med signal om gradvis og kontrollert gjenåpning av samfunnet. 

2. Ingen påviste nye smittetilfeller i Sunndal. 

3. Ingen i karantene pr. tiden. 

4. Reduksjon i antall ansatte med korttidsfravær. 

 

Med bakgrunn i dagens situasjon er ledelsen i helse- og omsorgstjenesten, HTV i berørte 

fagforeninger og HVO enige om at det pr. tiden ikke er grunnlag for å iverksette korona-

turnusen. Dette betyr at dagens turnus gjeldene fra 24. februar videreføres. Det vil med 

bakgrunn i denne turnusen bli utarbeidet mai/pinse og sommerturnus. 

 

Smitteforebyggende tiltak 

En av hensiktene med korona-turnusen var å innføre arbeidslag for å forebygge at en stor 

andel ansatte blir satt i karantene ved påvist smitte. Dette får vi dessverre ikke til å innføre 

når det ikke er grunnlag for å innføre turnusen. For å kompensere for dette er det fortsatt 

viktig at vi jobber med tiltak for å redusere kontakten mellom ansatte i størst mulig grad når 

de er på jobb. Den enkelte avdeling og sone må finne egnede tiltak. 

Det vil fortsatt bli restriksjoner vedrørende arbeid på tvers av avdelinger. Det betyr at det 

fortsatt ikke er anledning til å arbeide på flere avdelinger/soner. 

 

Ved endringer i korona-situasjonen 

Hvis det blir påvist smitte blant ansatte og/eller pasienter vil korona-turnusen bli iverksatt 

med kort frist. Dette i hht. avtale om unntak for aml. kap. 10 i forbindelse med korona 

epidemi. Ivaretagelse av kompensasjon i forbindelse med forskyvning av arbeidstid vil bli 

beregnet og ivaretatt i etterkant. Hvis det skulle bli påvist utbrudd i ferieperioden i sommer 

kan det føre til at ansatte på kort varsel må endre feriepulje. Dette på grunn at ansatte er 

organisert i arbeidslag. Korona-turnusen vil kun bli iverksatt i avdelinger/soner som er 

berørt. 

 

 



Avvikling av ferie 

Med bakgrunn i signal fra myndighetene må vi ta høyde for at uavklart situasjon rundt 

korona vil vedvare ut 2020. Selv om det blir restriksjoner for den enkelte på ferieplaner skal 

arbeidsgiver sikre at ansatte får avviklet opptjent ferie. Vårferien forsøkes avviklet som 

planlagt. Innvilget ferie fremover vil derfor gå som planlagt. Det blir unntaksvis gitt anledning 

til å avvikle vårferie på høstparten. Dvs at ansatte som ikke har søkt om vårferie må gjøre 

dette omgående.  

 

Avspasering 

Alle personalmøter, fagmøter og andre type faste møter er avlyst ut april med flere enn 5 

personer. Den 4.mai vil det bli tatt stilling til dette på nytt på bakgrunn av råd fra 

myndighetene. Timer i turnus må enten avspaseres eller benyttes til e-læringskurs som må 

gjennomføres hjemmefra. Avklaring rundt dette skal avklares med nærmeste leder.  

 

 

 

 


