
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Uvaksinerte helsearbeidere  
skal kartlegges 
 

Det gjennomføres nå en kartlegging av uvaksinerte helsearbeidere i 

Lyngdal kommune. 

Det å ikke vaksinere seg er et valg den enkelte selv må stå inne for. Men kriseledelsen i 

Lyngdal er nå tydelig på at helsearbeidere som har valgt å reservere seg mot vaksine da 
også må vurdere sin egen rolle. 

Det iverksettes nå en kartlegging av vaksinestatus hos alle ansatte i kommunens helse- 

og omsorgstjenester. Bakgrunnen for det er at arbeidsgiver må risikovurdere 

situasjonen, og forsvarlighetsvurdere tjenester som ytes overfor tjenestemottakere. 

Ansatte som reserverer seg mot å informere om egen vaksinestatus vil bli registrert som 
uvaksinert. 

Alle uvaksinerte ansatte anbefales å vurdere egen rolle som ansatt i helse og 

omsorg, overfor kommunens tjenestemottakere. 

Det er covid19-vaksine tilgjengelig for de som ønsker å benytte seg av det. 

I tillegg til det nylige smitteutbruddet tilknyttet dagsenteret på Lyngdal helsehus, er det 

nå også påvist smitte hos personer med tilknytning til habiliteringstjenesten på 

Bergsaker. Alle brukerne her skal være fullvaksinerte. 

Øvrige tiltak 

• Dagsenter for eldre ved helsehuset holdes stengt inntil videre. 

• Alle ansatte skal fortsatt bruke munnbind, uavhengig av vaksinestatus. Dette 

gjelder også ansatte ved Byremo, som nå må begynne å bruke munnbind. 

• All sosial aktivitet ved helsehuset minimeres, og alle besøk anbefales utsatt. 

Dersom nødvendige besøk må gjennomføres, anbefales bruk av munnbind også 

for besøkende. 

Alle tiltak er inntil videre, og uten stoppdato. 

Om smittetall 

Lyngdal kommune velger inntil videre å ikke kontinuerlig opplyse om smittetall. 

Årsaken er, etter nedjustert TISK, at kommunen egentlig ikke har noen eksakt oversikt 
over antall smittede. Dermed kan det å opplyse om tall mer forvirre enn forklare. 



 
 
 
 
 

2  LYNGDAL KOMMUNE 

Antall positive prøver er nødvendigvis heller ikke det samme som antall personer i 

isolasjon. Tallet i seg selv har derfor liten verdi. Ansvaret ligger nå i større grad hos den 

enkelte for å teste seg ved symptomer, og iverksette nødvendige tiltak ved en positiv 

prøve. Herunder kartlegging av nærkontakter dersom man tester positivt. 

Kommunens hovedfokus nå er å beskytte sårbare innbyggere mot smitte. Det er smitte 

ute i samfunnet, og den vil trolig være der i lang tid. Periodevis vil det skje smittehopp, 
slik vi nå har opplevd. Muligens er vi også på vei inn i en fjerde smittebølge. 

Det beste hver enkelt kan gjøre er å vaksinere seg, for å beskytte seg selv og 

andre.  

Observasjoner over tid dokumenterer at fullvaksinerte personer er mer beskyttet mot å 

bli syke, og fullvaksinerte personer sprer ikke smitten like lett som uvaksinerte. Og ja, 
munnbind har en effekt. 

Vi er fortsatt i en pandemi. 

 

Kontaktpersoner 

For ytterligere spørsmål rundt smittesituasjonen og smittesporing, kontaktes Åshild 

Gysland. Hun treffes på telefon 481 23 487, eller epost 

Ashild.Gysland@lyngdal.kommune.no 
 

Øvrige henvendelser rettes til ordfører Jan Kristensen på telefon 955 59 950, eller epost 

Jan.Kristensen@lyngdal.kommune.no 

 

Med vennlig hilsen  

Ole Åsmund Brattfjord, informasjonsleder 

Mobil: +47 901 31 726 
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