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Spørreskjema til behandlere i alderspsykiatriske avdelinger om korona-(SARS-CoV-
2)-krisen: «Covid-19 og alderspsykiatrisk tjenestetilbud» 
 
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ønsker å kartlegge hvordan 
behandlere i alderspsykiatriske avdelinger i Norge har hatt det under korona-(SARS-
CoV-2)-krisen. Vi håper du kan svare på spørsmål om endringer i avdelingen du 
jobber i og hvordan det har påvirket utredning og behandling som avdelingen tilbyr. 
 
Spørsmålene vil handle om smittevern, arbeidsforhold og behandlingstilbudet til 
vanlig (før koronaepidemien 12. Mars 2020) og under epidemiperioden (etter 12. 
Mars 2020).  
 
 
Skjemanummer: _________    
 
 

1. Helseforetak: Helse Sør-Øst  Helse Vest  Helse Midt-Norge  Helse Nord  
 

2. Yrke: Sykepleier , Lege , Psykolog , Annet , kryss i tillegg av her hvis 
spesialist  

 
3. Hva slags enheter/tjenester finnes i avdelingen? 

Kryss av for det som passer best – er det flere poster på avdelingen med 
forskjellig funksjon, kan det krysses av på flere av alternativene. 
Poliklinikk  Døgnenhet  Ambulant  Dag-/Gruppetilbud   
Godkjenning for tvungent vern  

 
4. Har du blitt testet for koronasmitte?  Ja  Nei  
5. Har du vært i karantene?   Ja  Nei  
6. Har du blitt isolert pga påvist koronasmitte? Ja  Nei  

 
 
Smittevern 
 

    
Ikke i det 
hele tatt 

I liten 
grad 

I noen 
grad 

I stor 
grad 

I svært 
stor grad 

Ikke 
aktuelt 

7 
Vet du om avdelingen hadde rutiner for 
smittevern til vanlig (før epidemiperiode)?      

8 
Er det laget nye rutiner for smittevern i avdelingen 
under epidemiperioden?      

9 
Er det blitt gjort fysiske/bygningsmessige 
endringer under epidemiperioden?      



10 
Har noen et tydelig ansvar for at smitteverns-
rutinene følges under epidemiperioden?       

11 

Har det vært gjennomført undervisning/opplæring 
med fysisk frammøte rett før eller under 
epidemiperioden?  

     

12 

Har det under epidemiperioden vært obligatorisk 
undervisning/opplæring via elektroniske løsninger 
(skype/teams eller liknende)? 

     

13 
Er det tilstrekkelig med smittevernutstyr på 
avdelingen/enheten under epidemiperioden?      

14 
Har avdelingen rutiner for koronatesting av 
personalet?       

15 Har avdelingen rutiner for testing av pasienter?       

16 
Har det vært, eller er det pasienter ved avdelingen 
som har testet positivt med koronavirus?       

17 

Har det vært utfordringer å teste pasienter som av 
forskjellige årsaker ikke forstår hva det dreier seg 
om, eller ikke vil la seg teste?  

     

18 

Har det vært situasjoner på arbeid under 
epidemiperioden hvor det er umulig å holde 
anbefalt avstand? 

     

 
 
 

Kommentarer og utdypning: 
 
 
 
 
 
 

 
Arbeidsforhold 
 
 

    
Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I 
noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

Ikke 
aktuelt

19 
Har det vært god nok dekning av helsepersonell i 
avdelingen under epidemiperioden?   

20 

Er det gjort endringer i turnus, har personell blitt 
flyttet til andre enheter/grupper/team enn de pleier 
å være i?  

 

21 

Har avdelingen lagt til rette for elektronisk 
kommunikasjon med pasienter under 
epidemiperioden? 

 

22 Har du hatt hjemmekontor under epidemiperioden?  



23 
Har utdanningstilbudet i avdelingen blitt endret 
under epidemiperioden?  

24 
Har forskningsaktiviteten i avdelingen blitt endret 
under epidemiperioden?  

25 
Har endringer i arbeidssituasjonen under 
epidemiperioden gjort det vanskelig å få nok hvile?  

26 

Opplever du at du har fått regelmessig oppdatering 
om smittesituasjonen på arbeidsplassen under 
epidemiperioden? 

 

27 
Har du fått tilbud om psykososial støtte under 
epidemiperioden?  

28 
Har situasjonen på arbeidsplassen medført utrygghet 
for deg med tanke på egen helse?  

29 

Opplever du at myndighetene har laget klare 
veiledninger for oppfølging av eldre med psykisk 
lidelse? 

 

 

 
Kommentarer og utdypning: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Behandlingstilbud 
 

    
Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I 
noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

Ikke 
aktuelt

30 
Har du personlig (fysisk) kontakt med pasienter til 
vanlig?  

31 
Har du hatt personlig (fysisk) kontakt med pasienter 
under epidemiperioden?  

32 
Bruker du ordinær telefonsamtale for 
utredning/behandling av pasienter til vanlig?  

33 

Bruker du ordinær telefonsamtale for 
utredning/behandling av pasienter under 
epidemiperioden? 

 

34 
Bruker du videosamtale på telefonen eller på 
tablett/PC til vanlig?  

35 
Bruker du videosamtale på telefonen eller på 
tablett/PC under epidemiperioden?  



36 
Har konsekvensene av tiltak under epidemiperioden 
begrenset ø-hjelpstilbudet?  

37 
Har konsekvensene av tiltak under epidemiperioden 
begrenset vanlig oppfølging?  

38 

Har begrensningene under epidemiperioden 
begrenset planlagte pasientforløp, som 
utredningsopphold eller avlastning? 

 

39 
Har du kontakt med/møter med somatisk 
spesialisthelsetjeneste til vanlig?  

40 
Har du kontakt med/møter med somatisk 
spesialisthelsetjeneste under epidemiperioden?   

41 
Har du kontakt med/møter med 
primærhelsetjenesten til vanlig?  

42 
Har du kontakt med/møter med 
primærhelsetjenesten under epidemiperioden?  

43 Er møtene erstattet med telefon/video?  

44 

Har avdelingen kartlagt pasienter som kan trenge 
mer oppfølging eller spesielt fokus under epidemien, 
som somatisk sykdom hos en selv eller 
familiemedlemmer og mindre evne til å benytte 
elektroniske kommunikasjonsmidler.  

 

45 

Er din vurdering at noen pasienter ikke har fått 
nødvendig oppfølging i primærhelsetjenesten på 
grunn av smitteverntiltakene? 

 

46 
Har du opplevd at pasienter får mer oppfølging av 
primærhelsetjeneste i denne situasjonen?  

47 
Har du/avdelingen laget en plan for hva pasientene 
skal gjøre hvis de får symptomer på COVID-19?  

48 
Har noen pasienter tatt kontakt med deg pga 
mistanke om koronasmitte?  

49 
Er din vurdering at noen pasienter har blitt psykisk 
dårligere pga sosial isolering under epidemiperioden?  

50 

Er din vurdering at noen pasienter ikke har fått 
nødvendig somatisk oppfølging for andre lidelser enn 
COVID-19 under epidemiperioden? 

 

51 

Er din vurdering at veiledningstilbudet til 
sykehjemmene er blitt redusert under 
epidemiperioden? 

 

 
 
 

Kommentarer og utdypning: 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 


