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STENGT: Personlig oppmøte på Nav-kontor er ikke mulig. Brukere blir oppfordret til å kontakte Nav digitalt. FOTO: EIRIK HAGESÆTER 

Alle Nav-kontorene i 
Bergen ble i går stengt 
for publikum. Samti-
dig strømmer henven-
delsene på som aldri 
før.

Stian ESpEland
stian.espeland@ba.no

BERGEN: Beslutningen om å 
stenge publikumsmottakene 
inntil videre er basert på nye 
nasjonale råd for å redusere fa-
ren for smitte.

Dette skjer både av hensyn til 
brukerne, men også for å unngå 
at Nav-ansatte blir syke, slik at 
viktige samfunnsfunksjoner 
blir rammet, opplyser Nav Vest-
land.

Ber om tålmodighet
– Jeg forstår at det er vanskelig 
å forholde seg til stengte publi-
kumsmottak. Brukere kan 
fremdeles ringe kontaktsente-
ret. For øyeblikket øker køene 
og ventetiden er lengre enn øn-
skelig. Vi ber om forståelse for 
at det er veldig stor pågang, sier 
direktør Anne Kverneland 
Bogsnes i Nav Vestland.

– Bare på et par kontorer i 
Bergen har det kommet inn 
over tusen nyregistrerte ledige 
fra fredag. Det er mye mer enn 
vi noen gang har opplevd tidli-
gere og det bare strømmer på 
med nye permitteringsvarsler, 
sier hun videre.

Nav-direktøren sier de forsø-
ker å få flest mulig brukere til å 
gå inn på Nav.no og gjøre job-
ben selv. Tidvis har det oppstått 
utfordringer og nedetid.

– Vi må bare be folk være tål-
modige og prøve igjen.

Urolig for vanskeligstilte
Marcos Amano i Robin Hood 
Huset er bekymret.

– Vi har tillit til vurderingene 
som er gjort og forståelse for at 
det er viktig å begrense smitte-
fare. Vår bekymring er at de 
mest sårbare i denne situasjo-
nen står i fare for å ikke bli til-
strekkelig ivaretatt. I det dagli-
ge opplever vi en liten minori-
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tet i samfunnet som har store 
problemer med å manøvrere i 
den digitale velferdsstaten. De 
har vanligvis hatt mulighet til å 
trekke kølapp og så vil noen 
hjelpe med dagpengesøknader, 
sosialhjelp eller nødhjelp.

Brukere som ikke kan bruke 
digitale tjenester, kan få time-
avtale som gjelder søknad om 
nødhjelp, økonomisk sosial-
hjelp og hjelp til å søke om dag-
penger ved permittering, syke-
melding, eller andre kritiske si-
tuasjoner. Dette må foregå via 
telefon eller video, ifølge Nav.

– Må lage andre systemer
Det er også mulig å hente skje-
ma som blir satt frem i nærhe-

ten av inngangsdøren til kom-
munens Nav-kontor. 

Søknadsskjema kan sendes i 
posten eller legges i postkasse 
ved hvert Nav-kontor.

– De avhjelpende tiltakene er 
gode, men det vil være men-
nesker som har rettigheter som 
ikke kan benytte seg av skjema-
ene uten bistand. Når de sten-
ger publikumsmottakene på 
Nav må det lages andre syste-
mer. Kommunen må kunne 
sikre at de har et krise-publi-
kumsmottak der folk kan få 
hjelp, sier Amano.

Da må kommunen også være 
beredt til å hjelpe personer som 
ikke snakker norsk eller en-
gelsk, mener han.

– Sosialtjenesten har tilgang 
på tolketjenester. Det er uan-
sett mye lettere å kommunisere 
ved fysisk tilstedeværelse. Man 
kan bruke kroppsspråk og en-
klere gjøre seg forstått. Det vil 
være betydelig vanskeligere 
over telefon hvis man ikke be-
hersker norsk eller engelsk. 
Dessuten er det en del som ikke 
har tilgang til telefon. Enda fle-
re har ikke tilgang til pc og in-
ternett, eller har mangelfull di-
gital kompetanse, påpeker han.

– Vi er i løpende dialog med 
Kirkens Bymisjon og Robin 
Hood Huset for å imøtekomme 
problemstillingen. Vi må forsø-
ke å finne individuelle løsnin-
ger til dem som ikke kan benyt-

te seg av tilbudene vi nå har, 
sier Tommy Johansen, kom-
munaldirektør på Byrådsavde-
ling for arbeid, sosial og bolig.

Nå skal alle pasienter 
som kommer til akutt-
mottaket på Haukeland 
først vurderes i et telt på 
utsiden for å hindre 
koronasmitte inne på 
sykehuset.
I går ettermiddag satt Mari-
nens Logistikkommando 
opp et mottakstelt for covid-

19-pasienter utenfor akutt-
mottaket.

Det skal brukes til såkalt pre-
triage av pasienter. Det inne-
bærer at pasienter skal priori-
teres av helsepersonell ut fra 
medisinsk tilstand før de blir 
sendt til videre behandling.

– Hensikten med teltet er å 
kunne gjøre en tidlig sorte-
ring av pasienter på utsiden 

av sykehuset. På den måten 
sørger vi for at vi kan håndte-
re smittede pasienter på rik-
tig måte i akuttmottaket, sier 
administrerende direktør i 
Helse Bergen, Eivind Hansen.

Teltet er en del av mari-
nens beredskapsmateriell, og 
det er Marinens logistikkom-
mando som har den operati-
ve logistikken i marinen.

Sykehusdirektøren sier de 
er svært takknemlige for at 
marinen stiller opp.

– Jeg er sikker på at dette 
kommer til å gjøre noe med 
smittesituasjonen innomhus 
for oss. Vi tror dette vil bidra 
til at færre pasienter smitter 
hverandre, og ikke minst at 
vi unngår smitte av helseper-
sonell, sier Eivind Hansen.

Her skal koronapasienter skilles fra andre

BEKYMRET: Daglig leder Mar-
cos Amano i Robin Hood Huset.

TElT: Marinens Logistikkommando satt i går opp 
et sanitetstelt utenfor Haukeland sykehus. 
 FOTO: EIRIK HAGESÆTER
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