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Helsepersonell som jobber hos flere arbeidsgivere

Vedtak i Pandemiutvalget:

• Pandemiutvalget mener det av smittevernhensyn ikke er ønskelig at helsepersonell 

jobber hos flere arbeidsgivere. Det vil utarbeides en retningslinje i fellesskap med 

Trondheim kommune som vil fungere som mal for kontakt med andre kommuner. 

Retningslinjen vil hjemles i smittevernloven. Det vil kunne gjøres individuelle 

vurderinger/ unntak. Arbeidsgiver vil vurdere om man kan tilby andre arbeidsoppgaver 

evt tilby kompensasjon for inntektsbortfall. 

Uttalelse fra smittevern: 

• Noen av våre ansatte er har et arbeidsforhold i pasientrettet arbeid både på St. Olavs 

hospital og i kommunal helsetjeneste eller hos private aktører. På grunn av 

koronasmitte er dette for tiden ikke ønskelig. Begrunnelse er mulighet for smitte i flere 

helseinstitusjoner, hvis den ansatte skulle utvikle sykdom. Det vil også generere 

komplekse smitteoppsporinger, hvis noen av disse er smittet. Tiltaket er et ledd i å sikre 

nødvendig helsehjelp i primær- og spesialisthelsetjenesten (§7-1, 7-3 

Smittevernloven). 



2

Beslutning i Pandemiutvalget 16.4.2020:

Det er inntil videre ikke anledning for pleiepersonell å ha arbeid med direkte 

pasientkontakt både på St. Olavs hospital og ved andre helseinstitusjoner. 

Arbeidsgiver vil tilstrebe å tilby andre arbeidsoppgaver, eventuelt kompensasjon for 

inntektsbortfall inntil 100% stilling. Det forutsettes at avtaler med andre arbeidsgivere 

er registrert som bierverv. 

• Pleiepersonell med St. Olavs hospital som hovedarbeidsgiver og med bierverv 

eller tilkallingsavtale ved en annen helseinstitusjon, kan påregne å få utvidet sin 

stilling/tilbud om ekstravakter tilsvarende det som faller bort hos annen 

arbeidsgiver. Ta kontakt med nærmeste leder. 

• Pleiepersonell med en annen hovedarbeidsgiver enn St. Olavs hospital, tar på 

samme måte kontakt med sin nærmeste leder hos hovedarbeidsgiver. 

• Dersom det ikke kan defineres en hovedarbeidsgiver, avklares arbeidssted for 

den enkelte gjennom dialog med begge arbeidsgivere. 

For andre yrkesgrupper gjøres det individuelle vurderinger av smitteverntiltak. 

Forutsatt at avtale med andre arbeidsgivere er registrert som bierverv. 


