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Hvordan sikre eldre sosial kontakt i influensasesongen? 

Hvordan skal smittevernet av eldre sikres uten å ødelegge for den sosiale kontakten – i 
perioder der influensa og andre luftveissykdommer sprer seg?  

Eldreombudet utfordrer med dette brevet Helsedirektoratet til å gi innbyggerne og 
kommunene gode svar på dette spørsmålet.  

Erfaringene fra koronapandemien gjør spørsmålet særlig aktuelt. Under pandemien har eldre 
ikke bare vært ekstra sårbare for alvorlig sykdom og død. De har også vært ekstra sårbare 
for å bli sosialt isolert. Graden av besøksrestriksjoner i institusjonene har variert mellom 
sammenlignbare kommuner.  

Med pandemien som bakteppe er det grunn til å frykte at pårørende og helsepersonell kan 
bli usikre på hvor symptomfri man må være for å ha nærkontakt med eldre eller personer 
med underliggende sykdommer under den kommende influensasesongen.   

Derfor er det nå behov for klar veiledning fra nasjonale myndigheter. Vårt initiativ tar 
utgangspunkt i influensa, men er også relevant for andre smittsomme sykdommer.  

 
Fare for forvirring uten nasjonal veiledning 
Eldreombudet vil advare om at usikkerhet rundt håndteringen av influensasesongen kan føre 
til at  

 pårørende ikke vil vite når og hvordan de kan besøke og ha nærkontakt med sine 
kjære i private hjem eller på institusjoner  

 eldre kan komme til å trekke seg tilbake og isolere seg fra sosial kontakt også når det 
ikke er grunnlag for det  

 den sosiale isolasjonen som mange eldre har lidd under siden koronapandemien 
startet, blir forlenget og forsterket  

 relasjonene mellom eldre og deres pårørende blir svekket  
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 praktiseringen av smittevernet i helse- og omsorgsinstitusjonene vil sprike fra 
kommune til kommune  

 helsepersonellet vil være i tvil om hvordan de skal organisere hverdagen for 
beboerne  

 
Behov for trygghet og forutsigbarhet 
Veiledningen må sørge for at  

 hensynene til smittevern og sosial kontakt blir forent på en bedre måte enn det som 
har vært tilfelle det siste halvannet året 

 pårørende vet når de kan og ikke kan komme på besøk 

 eldre gjøres trygge på hvordan de kan delta i samfunnet og opprettholde sitt sosiale 
liv  

 det ikke på nytt oppstår grunnløse forskjeller mellom kommunene når det gjelder 
besøksrestriksjoner ved institusjonene  

 god og ensartet informasjon om smittevern på institusjonene  

 helsepersonell får trygge retningslinjer som formidles til beboere, pårørende og 
besøkende 

 frivillige kan gjennomføre trygge aktiviteter med forebyggende smittevern 

 institusjonene legger vekt på å være trygge, gjestfrie og åpne så langt det er 
forsvarlig  

 det settes i verk kompenserende tiltak dersom besøksrestriksjoner blir innført, blant 
annet økt bemanning på institusjoner for å ivareta beboernes sosiale behov  

 
Må styre unna grøftene 
Koronapandemien har gitt både kommunene og innbyggerne økt kunnskap og økt bevissthet 
om smittevern.  

I beste fall kan den økte bevisstheten og kunnskapen fra pandemien gjøre at det blir lettere å 
finne den rette balansen mellom behovene for smittevern og sosial kontakt.  

I verste fall vil lokal usikkerhet om hvordan influensasesongen skal håndteres føre 
kommuner og innbyggere ut i en av «grøftene» med tilfeldige forskjeller mellom  

 for svakt smittevern og farlig smittespredning og  

 unødvendig strengt smittevern og ødeleggende sosial isolasjon  

Nettopp derfor trengs det god og oppdatert veiledning fra de nasjonale helsemyndighetene 
før influensasesongen.  
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Personer i risikogruppene og helsepersonell må tydelig oppfordres til å ta vaksine mot 
sesonginfluensa. Men siden ikke alle blir vaksinert, kan ikke problemstillingen løses med 
influensavaksiner alene.  

 
Erfaringer med sosial isolasjon fra koronapandemien 
Gjennom koronapandemien har det vært avgjørende å balansere hensynet til smittevern 
med behovet for sosial kontakt. Når den største delen av livet ligger til historien, er hver dag 
særlig betydningsfull. Ved langvarig sykdom, blant annet demenssykdom i ulike faser, er 
kontakt med pårørende, familie og venner viktig. Besøksrestriksjonene har vært til stort 
hinder for slik kontakt.  

Begrenset sosial omgang har påvirket den psykiske og fysiske helsen til eldre. Mange eldre 
har blitt hindret fra kontakt med familie og venner i lange og gjentatte perioder under 
pandemien.  

Trimtilbud og sosiale møtepunkter ble stengt, noe som førte til både mindre fysisk aktivitet og 
økt sosial isolasjon. Sosial isolasjon og ensomhet er assosiert med økt dødelighet og risiko 
for annen sykdom.  

Eldreombudet har merket seg forskjeller i praktiseringen av besøksrestriksjoner. 
Sammenlignbare kommuner har håndtert restriksjonene og kommunikasjonen med 
pårørende og andre på ulik måte. 

Kommunale og regionale tiltak treffes best der tiltakene skal gjelde. Det er likevel en 
forutsetning at nasjonale myndigheter bistår kommunene med klare råd og retningslinjer, slik 
at kommunene får et bedre beslutningsgrunnlag.  

 
Spørsmål til Helsedirektoratet 
Avslutningsvis vil Eldreombudet utfordre Helsedirektoratet på disse punktene:  

1. Hvilke råd vil helsemyndighetene gi befolkningen for å hindre spredningen av 
influensa og andre smittsomme sykdommer i det kommende vinterhalvåret?  

2. Hvilke råd vil helsemyndighetene gi befolkningen for å hindre at man isolerer seg 
unødvendig fra aktiviteter og sosial kontakt av frykt for smitte?  

3. Hvilke råd vil helsemyndighetene gi til kommunene om smittevern for 
institusjonsbeboere? Hva skal eventuelle besøksrestriksjoner bygge på? 

4. Hvilke råd vil helsemyndighetene gi til kommunene for å unngå de uheldige sosiale 
konsekvensene vi har erfart under koronapandemien, ved framtidige 
influensaperioder?  
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Med vennlig hilsen 

––– 

Bente Lund Jacobsen     Arne G. Paulshus 

eldreombud       rådgiver helse og omsorg  
  

 

 

 

 


