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Tiden vi har vært igjennom fra februar og frem til nå har vært spesiell og ekstraordinær for oss alle både privat og på jobb. 

Uten tvil har den vært slitsom og uforutsigbar og mange er påvirket av det på ett eller annet vis. Mange av oss er også 

slitne etter arbeidstimer langt utover normalen og venter nå på et kjærkomment ferieavbrekk.  

Jeg vil rette en stor takk til dere alle for alt dere har gjort, måten dere håndterer situasjonen på og hvordan dere 

samarbeider for at dette skal gå bra. Samholdet har blitt sterkere i flere avdelinger i løpet av denne tiden. Det vi har fått til 

hadde ikke vært mulig uten deres gode jobb, samarbeid og imponerende innsats. Det setter jeg stor pris på, er imponert 

over og stolt av. Alle skal være riktig kry av egne bidrag og våre felles bidrag i denne tiden. Det jobber flinke og dedikerte 

folk i Østre Toten! En spesiell takk vil jeg også rette til de ansatte som har vært omdisponert eller hatt andre oppgaver eller 

funksjoner disse månedene. Det har vært krevende, uvant og til tider uforutsigbart for dere. Flere av dere har meldt om 

særlige belastninger ved å være omdisponert og et ekstra behov for oppfølging og informasjon. Det er pekt på mangler og 

forbedringer vi må ta med oss i fortsettelsen, og jeg er lydhør for og enig i at vi kunne ha løst akkurat denne delen av 

krisen bedre. Så vet vi lite om hva som ligger foran oss og hvilke krav vi vil bli stilt overfor. Men nå fortjener alle 

velfortjente hvileskjær og ferie, og det skal være fokuset noen uker fremover.  

  

BEREDSKAP GJENNOM FERIEN 

Fortsatt gjelder grønn beredskap. De siste ukene har vi jobbet med a  planlegge og etablere covidavdelingen pa  labo. 

Ogsa  her er beredskapen nedskalert gjennom ferien. Na  har vi nedskalert beredskapen til et minimum gjennom 

ferien, og det gjør oss ogsa  mer sa rbare hvis det skulle oppsta  smittesituasjoner, karantener eller vesentlig høyere 

sykefravær. Det er utarbeidet varslingslister med stedfortrederfunksjoner i hele sektoren hvis det skulle oppsta  

behov som tilsier at det ma  varsles. Listene er tilgjengelige i tjenestene.  

 

UNDERVEISEVALUERING AV KRISEHÅNDTERINGEN 

Ra dmannen har bestemt at det skal gjennomføres en underveisevaluering av kriseha ndteringen. Arbeidet med 

dette er igangsatt og vil ga  til over sommeren. Kontaktforum har allerede gjort evaluering. I helse, omsorg og 

velferd vil evalueringsgrunnlag bli sendt ut til lederne denne uken, samt en bestilling til de lokale amuene. Vi setter 

pris pa  om alle bidrar inn med synspunkter og innspill til evalueringen og for læring. Oppfordrer alle til a  benytte 

lokalt amu og nærmeste leder til a  gi innspill og ha dialog.  



FERIE OG FERIEREISER 

Det skjer stadige endringer i restriksjoner etter hvert som samfunnet gjena pnes.  Senest i dag, 25.juni kom det nye 

reisera d og større a pning mellom Norge og Europa. Mange har ventet pa  det, men samtidig gir det ogsa  grunn til en 

viss bekymring. Det gir oss ogsa  større usikkerhet og vi ma  ba de ta større personlig ansvar og sette oss godt inn i 

ra d og føringer som gjelder. Alle ma  ha kunnskap om risikoen det innebærer pa  flere omra der a  øke 

reiseaktiviteten. Vi ber dere derfor sette dere godt inn i informasjonen som ble sendt ut fra HR-avdelingen 

(tilgjengelig pa  Innsida) og følge oppdaterte reisera d pa  sidene til fhi.no og udi.no. Fortsatt er det slik at nasjonale 

myndigheter frara der reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.  

Vi håper at alle får en fin ferie og at vi unngår økt smittetrykk som følge av økt reising. 

HUSK: 

• VASK HENDENE 

• HOLD AVSTAND 

• HOLD DEG HJEMME HVIS DU ER SYK 

  

 

DA GJENSTÅR BARE Å ØNSKE RIKTIG GOD SOMMER OG VELFORTJENT FERIE TIL ALLE ☺. 
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