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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 
 

KORONAINFO. UKE 4 
Fra den 21. januar fjerner Sverige kravet om å gjennomføre test senest 48 timer før innreise til Sverige for 
norske innbyggere, og det innføres i stedet igjen krav om koronapass for norske innbyggere over 18 år som 
skal reise inn i Sverige.  https://www.regeringen.se/.../andringar-i-inreseforbuden.../ 

 

Innreise til Norge     
Alle som reiser inn til Norge må registrere seg før ankomst til Norge, dette gjelder også norske borgere.  
Alle som kommer til Norge må teste seg etter ankomst, uavhengig av vaksinasjonsstatus.    
Registering skjer på https://reg.entrynorway.no/    
 

Utlevering av selvtester:   
Innbyggere kan hente ut selvtest ved Lierne legekontor dagtid, og ved Lierne Helsetun på hverdager 
etter kl. 15.30 og uansett tidspunkt på helg.  
Ring i forkant og avtal uthenting:  
Lierne legekontor: Tlf. 74 34 35 00 kl. 9-11 og 13-15  

Lierne Helsetun: Tlf. 911 18 218  
Vi følger helsedirektoratets prioritering av selvtester:  

1. personer med symptomer  
2. test ved kjent eksponering  

a. test i stedet for karantene av husstandsmedlemmer/tilsvarende nære  
b. øvre nærkontakter  

3. annen screening etter smittevernfaglig vurdering  
c. Test av personer som utfører kritiske samfunnsfunksjoner (som inkluderer 
helsepersonell)  
d. jevnlig testing 

 

Har du testet positivt på selvtest?   
Du kan nå registrere positiv selvtest inn i kommunens smittesporingsprogram (også for egne barn). Du må 
logge inn via BankID.   
Registrer positiv selvtest her   
Ved utfordring med å registrere positiv selvtest, ta kontakt med Lierne legekontor.  
 

For mer info. se hjemmesiden https://www.lierne.kommune.no/tjenester/samleside-informasjon-
korona/ 
 

Personer som har fått 3. vaksinedose, eller mottatt 2 doser Koronavaksine, og deretter gjennomgått 
Covid-19 i løpet av de siste 3 månedene, trenger ikke PCR test for å bekrefte positiv selvtest. 
 

 

http://www.lierne.kommune.no/
https://www.regeringen.se/.../andringar-i-inreseforbuden.../
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/innreise-til-norge/id2791503/?fbclid=IwAR0RTNuynnZ8FupbhlSlIvmHYrzP1useOZlf-ojctdJS2HmnFuzXn-OSDvM
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/innreise-til-norge/id2791503/?fbclid=IwAR0RTNuynnZ8FupbhlSlIvmHYrzP1useOZlf-ojctdJS2HmnFuzXn-OSDvM
https://reg.entrynorway.no/
https://minside.kommune.no/innlogget/smitte-selvregistrering/hjemmetest?kommunenummer=5042
https://minside.kommune.no/innlogget/smitte-selvregistrering/hjemmetest?kommunenummer=5042
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/samleside-informasjon-korona/
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/samleside-informasjon-korona/


 Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo         side 2  
 

FERIEVIKARIAT SOMMEREN 2022 HELSE- OG OMSORGSETATEN/RENHOLD  

Til sommeren har vi behov for ferievikarer i perioden uke 25-32 ved: 

Lierne Helsetun, sykehjem  

Lierne Helsetun, kjøkken  

Lierne Helsetun, vaskeri  

Lierne Helsetun, aktivitør  

Lierne Legekontoret  

Hjemmebaserte tjenester/hjemmehjelp  

Boliger for funksjonshemmede  

Brukerstyrt personlig assistent/boveiledning  

Renholdere på Helsetunet, adm.bygg, Nordli og Sørli barnehage m.v.  

 

Vi har behov for assistenter, helsefagarbeidere, helsesekretærer, vernepleiere og 

sykepleiere.  

Egen avlønning til verne- og sykepleiestudenter. Øvrige etter avtaleverk, der satsene 

justeres etter tariffoppgjøret pr 01.05.2022.  

Vikarer må fortrinnsvis ha fylt 18 år for å kunne arbeide i pleierelaterte oppgaver, så 

fremt du ikke går på v.g.skole helse og oppvekst/helsefagarbeider. Personlig egnethet 

vil bli vektlagt.  

Det vil måtte påregnes arbeid annen hver helg (ikke hjemmehjelp, renhold, 

helsesekretær og vaskeri). Du må selv sørge for å bytte helger, dersom oppsatt turnus 

ikke passer.  

Vår ferieavvikling er inndelt i to perioder. Periode 1: uke 25 - 28. Periode 2: uke 29 - 

32.  

Oppgi i søknaden hvilken periode du søker på, periode 1, 2 eller begge. De som kan ta 

begge periodene vil bli prioritert.  

 

Faste ansatte som ønsker utvidet stilling i perioden uke 25 -32, må også levere 

elektronisk søknad.  

Elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside, Lierne.kommune.no  

Søknaden må inneholde ønsket arbeidssted i prioritert rekkefølge, og ønsket 

stillingsprosent.  

 

Godkjent politiattest må leveres før tiltredelse i vikariat ved helse og omsorgsetaten. 

 

Spørsmål kan rettes til sekretær ved helse- og omsorgskontoret, tlf. 469 28 588, for 

renhold Kristel Raudsepp Stuenes tlf. 482 45 273.   

 

Søknadsfrist 28. februar 2022.    Helse- og omsorgsetaten/PU-etaten 
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TILBUD OM KORONAVAKSINASJON TIL BARN OG UNGDOM. 

Regjeringen har etter en anbefaling fra Folkehelseinstituttet besluttet å åpne for koronavaksine til 

barn i alderen 5-11 år. 
 
Ungdom født 2003, 2004 og 2005 (Elever på 
videregående skole) 
 
Comirnaty 30 mikrogram/dose 

• Alle som ikke har startet 
grunnvaksineringen bør ta 2 dose med 
mRNA-vaksine så snart som mulig 

• De som er fylt 18 år kan ta en 
oppfriskningsdose 20 uke etter siste 
dose i grunnvaksineringen hvis de 
ønsker. 

Ungdom født 2006, 2007 og 2008 
(ungdomsskolen) og 2009 (siste året på 
barneskolen) 
 
Comirnaty 30 mikrogram/dose 

• Foresatte kan la sitt barn vaksineres 
dersom de/barnet selv ønsker det, og 
en dose vil redusere den allerede lave 
risikoen for et alvorlig forløp. 

• Foresatte kan la sitt barn vaksinere 
med dose to 8-12 uke retter dose 1 
hvis foresatte og barnet selv ønsker 
det.  

Barn født 2010 til 2016 (barneskolen og siste 
året i barnehagen) 
 
Comirnaty 10 mikrogram/dose 
 
Barn født i 2010 sin er fylt 12 år kan få Comirnaty 30 
mikrogram/dose 
 
Barn født i 2017 som er fylt 5 år kan ta imot tilbudet om 

vaksinasjon, 

 

Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de 
ønsker det.  
Det er mest aktuelt for: 

• Barn med kroniske sykdommer 
(Tilsvarende gruppe som anbefales 
influensavaksine) 

• Familier der barn har nær kontakt med 
personer med særlig behov for 
beskyttelse. 

• Barn som har økt risiko fordi de skal 
flytte til eller oppholde seg i land med 
høyere smitterisiko eller dårligere 
tilgang til helsetjenester enn i Norge, 
eller barn som av andre grunner lever i 
en utsatt situasjon.  

 
Tabell: (FHI, 2022) 

For barn og ungdommer er det en åpning for vaksinering (kan), men ingen tydelig anbefaling om 

vaksinasjon. Den enkelte familie må selv vurdere nytten ved vaksinasjon ut ifra egen situasjon.  

For de eldste ungdommene (født 2003, 2004 og 2005) er det en tydelig anbefaling om 

grunnvaksinasjon, og denne gruppen bør ta imot grunnvaksineringen (altså to doser).  

 

Hvor godt beskytter vaksinen barn 5-15 år?  

Barn får svært god beskyttelse av koronavaksine. Beskyttelsen mot alvorlig sykdom er god allerede 

tre uker etter vaksinering med én dose. Denne aldersgruppen får generelt svært god effekt av 

vaksiner, og den vil sannsynligvis være bedre enn for eldre aldersgrupper. Det gjelder også for 

omikronvarianten. Vaksinens beskyttelse mot å bli smittet og mot mild sykdom er lavere enn mot 

alvorlig sykdom. 
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Bivirkninger:  

Det er begrenset kunnskap om sjeldne bivirkninger ved vaksinasjon av barn 5-11 år, og kort 

oppfølgingstid. Vanlige bivirkninger er smerter og hevelse på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, 

muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Barn i alderen 5-11 år får oftere smerter på 

injeksjonsstedet, men litt sjeldnere bivirkninger som tretthet, hodepine, muskelsmerter og feber 

sammenlignet med ungdom og unge voksne. Allergiske reaksjoner forekommer hos enkelte, også 

barn og ungdom. 

Samfunnsnytten:  

Samfunnsnytten ved vaksinasjon av barn og andre dose til ungdom 12-15 år er også vurdert, men 

vektlegges ikke like sterkt som den individuelle nytten hos disse. Betydningen av å vaksinere hele 

barnebefolkningen er liten når smitten likevel spres blant vaksinerte. Vaksinasjon av barn og andre 

dose til 12-15 åringer kan ha effekt på smittespredningen, men med etablering av omikron er effekten 

sannsynligvis kortvarig og begrenset. 

Ved gjennomgått covid-19 infeksjon:  

Gjennomgått infeksjon tilsvarer en vaksinedose. 

Norske data viser at gjennomgått infeksjon hos ungdom kan gi svært god beskyttelse mot ny 

infeksjon, og det kan derfor være en fordel for beskyttelse mot nye virusvarianter i fremtiden. 

Folkehelseinstituttet vurderer derfor at vaksinasjon av barn og andre dose til ungdom 12-15 år 

bør være den enkeltes valg, og ikke en sterk anbefaling fra helsemyndighetene. 

Samtykke 

Til barn og ungdom som ikke har fylt 16 år må det innhentes samtykke fra begge foresatte der det er 

felles foreldreansvar. Dette må gjøre før vaksinasjonen gjennomføres. Er barnet i stand til å danne 

seg egen synspunkter på vaksinasjon skal barnet få informasjon og mulighet til å si sin menig før 

samtykke gis. Fra baret er 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener.  

Samtykkeskjema finnes  her.  

Ytterligere informasjon: 

 

Gjennomføring av vaksinasjon 

I uke 4 mottar vi doser som er beregnet til barn mellom 5-11 år. Ta kontakt på vaksinetelefonen ved 

spørsmål eller ønske om vaksinering. Vaksinasjonen vil foregå på Lierne helsestasjon.  

Vaksinetelefonen: 47763197 (åpningstider mandag-torsdag mellom kl 14:30-15:30). 

 

     Helse- og omsorgsetaten /v helsestasjon- og skolehelsetjenesten. 

 

https://www.fhi.no/publ/skjema/samtykkeskjema---vaksinasjon-av-barn-unge-under-16-ar/
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Vaksinasjon og gjennomgått covid-19 infeksjon. 
  

For de under 65 år som er vaksinert med to doser, samt gjennomgått infeksjon er det ikke nødvending 

med en oppfriskningsdose. Dette gjelder så lenge infeksjonen er gjennomgått minst 3 uker etter 

2.dose er gitt. Gjennomgått infeksjon vil da tilsvare en vaksinedose. Har du fått påvist smitte under 3 

uker etter dose 2 anbefales oppfriskningsdose.  

 For aldersgruppen 65 år og eldre anbefales oppfriskningsdose dersom covid -19 påvises før det har 

gått 3 mnd. fra dose 2. 

Hos personer over 16 år som har gjennomgått covid-19 infeksjon anbefales det kun en vaksinedose 

for å ansees som grunnvaksinert. Dette er uavhengig av hvor lenge det er siden gjennomgått 

infeksjon. Det anbefales at vaksinedosen avventes til det har gått minst 3 måneder etter tilf riskning.  

 

Gjennomgått infeksjon og koronapass 

EU har besluttet at påvist covid-19 hos grunnvaksinerte (2.doser) ikke sidestilles med 

oppfriskningsdose i vaksinedelen av koronasertifikatet. Påvist covid-19 gir imidlertid gyldig sertifikat 

basert på gjennomgått sykdom i perioden 11-180 dager etter positiv test.  

Folkehelseinstituttet har derfor åpnet for at enkelte som ønsker oppfriskningsdose til tross for 

gjennomgått infeksjon etter dose 2 kan få det. Vaksine skal ikke gis før det har gått 3-4 uker etter 

infeksjon, men anbefales ikke før det har gått 3 måneder.  

 

Ved ønske om vaksine eller spørsmål kan vi nås på vaksinetelefonen (47763197) mandag-torsdag 

mellom kl 14:30- 15:30.         Helse- og omsorgsetaten/v Helsestasjonen- og skolehelsetjenesten 

 

 
Kommunestyret avholder ekstraordinær generalforsamling i Lierne 

utvikling tirsdag 25. januar 2022 kl 17.00. Etterpå er det temamøte 

Helseplattformen. Møtene avholdes på Teams.     Ordfører 
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LIERNE KOMMUNE HAR LEDIG OMSORGSLEILIGHET OG TRYGDEBOLIGER 

1. Omsorgsleilighet, «Hansjorda» i Sandvika, adresse Doktor Brønns veg 7, leilighet 3.  

Husleie er kr 7745.- pr. mnd eks strøm. Fiber/ altiboks kommer i tillegg kr 399.- 

Målgruppen er: 

• Personer med store funksjonstap (fysisk-psykisk-sosialt). Graden av funksjonstap er avgjørende, og 

da målt i forhold til hvor omfattende hjelpetiltaket er ut fra Iplosregistrering. Hjelpetiltaket kan væ re 

både kommunalt og privat. 

• Personer bosatt i utkantstrøk av kommunen skal kunne prioriteres framfor personer i sentrumsnære 

områder, dersom de står likt i forhold til funksjonstap/ hjelpetiltak.  

Når omsorgsbolig er utleid til ektepar / samboere der den en av partene som har omsorgsbehov i 

henhold til kriteriene faller fra, skal kommunen skaffe annen egnet bolig til gjenlevende part.  

 

2. Trygdebolig, «Lunet» i Sandvika, adresse Ola H Kvelis veg 3.  

Husleie er kr 6616.- pr mnd eks strøm. Fiber / altiboks kommer i tillegg kr 399.- 

 

3. Trygdebolig, Halvpart av tomannsbolig Boligfeltet Sandvika, adresse Hestgjerdet 7. 

Husleie kr 6616.- pr mnd eks strøm. Fiber / altiboks kommer i tillegg kr 399.- 

Innflyttingsklar vår 2022. 

Målgruppen er: 

• Søkere med lettere funksjonshemming og uegnet bolig i forhold til sitt funksjonsnivå.  

• Dersom flere søkere stiller tilsynelatende likt når kriterier vurderes, skal søkernes økonomi kunne 
legges til grunn ved tildeling av trygdebolig. Søker med dårlig økonomi går da foran søker med god 
økonomi. 

• Søknad fra personer som har så store funksjonstap at de ikke vil fungere bedre i trygdebolig enn i 
nåværende bolig, vurderes opp imot omsorgsbolig og får tilbud ved ledig bolig.  

• Problemer med vedlikehold ute og inne, vinter og sommer er i seg selv ikke en tilstrekkelig grunn for 
å bli prioritert. 

• Personer bosatt i utkantstrøk av kommunen skal kunne prioriteres framfor personer i sentrumsnære 
områder, dersom de står likt i forhold til funksjonstap/hjelpetiltak.  

 

 

Søknadsskjema og informasjon, ta kontakt med helse- og omsorgsetaten, leder hjemmebaserte tjenester tlf 

977 21 739 / helse og omsorgssjef tlf 957 99 475. 

Søknad sendes Lierne kommune, helse og omsorgsetaten, Stortangveien 18, 7882 Nordli.  

Søknadsfrist 20.02.22 
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KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 
 

Søndag 30. januar 2022:  Ingen gudstjeneste i Lierne. 
 

 

LAG OG FORENINGER 
 

 
Vi starter opp med karusellrenn i lysløypa i Nordli torsdag 27. januar. Følg med på 

Lierne IL’s Facebook side for evt. endringer. Påmelding fra k l. 18.00. Første start går 
kl. 18.30, og stilart er klassisk, neste gang fristil osv. Pga. koronarestriksjoner blir vi i 
første omgang bare utendørs, men vi håper det etter hvert blir anledning til å ha 

samling i foajeen og kaffesalg! Påmelding kr 100,- pers. og kr 300,- for familie. 

Velkommen på skirenn      

 

I år ønsker Flyktningerennet å dekke påmeldingsavgiften til Flyktningerennet for de 
mellom 7-16 år som har gått minst 3 karusellrenn. Dette gjelder for karusellrenn i regi 

Tunnsjø IL, Sørli IL eller Lierne IL, men du må gå 3 renn for samme klubb. Du 
forplikter deg ikke til å gå Flyktningerennet dersom du kvalifiserer til gratis 

påmelding, men dette er et tilbud vi håper du vil benytte deg av. Du må selv melde deg 
på Flyktningerennet på nettet, og du vil få en egen rabattkode du må registrere inn. 
Ved å fullføre Flyktningerennet er du med på trekking av snøscooter. 

 
SVØMMEGRUPPE 

Svømmegruppe for 1.-3.klasse starter opp i igjen på fredager kl.16.30-17.00. Første 
samling blir 28.01, og vil holde på frem til påske. Ved avlysninger vil dette annonseres 

på Facebook. Dere trenger ikke booke tid i bassenget for å være med, men om dere 
skal på offisiell bading fra kl.17.00 må dere booke tid! Ved spørsmål ta kontakt med 

Anne Berit Sundvik, tlf. 90918175.     Aktivitetsgruppa, Lierne IL 
 

 
 

ÅRSMØTE PÅ TUNNSJØ SAMFUNSHUS  
tirsdag 22. mars kl. 19.00. Oppsigelser må leveres skriftlig hos styret innen 8. mars. 

Velkommen.         Tunnsjø samfunnshus 
 

 
 

 

https://flyktningerennet.no/flyktningerennet/70-ars-jubileum-2020/trekking-2019/
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DIVERSE 

 

Grunnet sviktende helse ønskes kontakt med en person, ung eller gammel, for 

snørydding ved behov utover vinteren 2022. Gjelder inngangspartiet.   
Gudrun Sjevelås, Inderdalsveien 67, Sørli.    Tlf. 74 33 85 42/ 979 59 914  

 

 

 

SNØFRESERE, SCOOTERKJELKER OG TØMMERDONINGER TIL SALGS. 

Vi har snøfresere fra Ariens på lager. Fresebredde opptil 71 cm.  Kastelengde opptil 

18 meter. Priser fra 17.500 kr. I tillegg har vi flere brukte snøfresere fra kr. 7990,-. 

 

 

 
 

 
 

 
 

Vi har også Oviken scooterkjelker og 

tømmerdoninger på lager. 

 
 


