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INFORMASJON OM JEVNLIG TESTING VED UNGDOMSSKOLER I DRAMMEN 
30.08.2021 

Smitte med Covid-19 øker både nasjonalt og lokalt i Drammen, særlig blant barn, ungdom og unge 

voksne. Det er fortsatt behov for å ha smitten under kontroll i tiden fremover, mens vi får vaksinert 

flest mulig. Et tiltak som kan begrense smitte er jevnlig testing av elever i ungdomsskolen. Vi innfører 

nå dette tiltaket i Drammen kommune ved alle ungdomsskolene. Testingen vil foregå ved at foresatte 

tester eleven selv hjemme. Testen skal tas med en testpensel fra fremre del av nesen.  

 Testsettene deles ut på skolen med bruksanvisning.  

 Eleven skal testes to ganger i uken på torsdag og søndag (evt. før oppmøte på skolen mandag 

og fredag morgen) hjemme sammen med foresatte. Første test tas 2. september.  

 Det er frivillig å teste seg, men for at dette skal bli effektivt er vi avhengig av at flest mulig 

deltar. Vi ber derfor alle om å gjennomføre testingen.  

 Har du hatt Covid-19 siste 3 mnd. skal du ikke delta i testing.  

Hurtigtestene er gode til å fange opp personer som har mye virus i luftveiene og dermed stor evne til 

å kunne spre virus, men er ikke like følsomme som testen som tas ved teststasjonen som sendes for 

analyse på sykehuset (PCR-test). Dersom eleven får symptomer på Covid-19 som sår hals, hoste, 

tett nese, feber og muskelverk må dere derfor bestille en ordinær test på teststasjonen, selv om 

det ikke var utslag på hjemmetesten, og holde eleven hjemme i påvente av testsvar.  

HVA SKJER OM ELEVEN FÅR UTSLAG PÅ TESTEN HJEMME? 
 Dersom eleven får en positiv test hjemme skal eleven forsøke å isolere deg fra andre.  

 Foresatte må da ringe testtelefonen i Drammen på telefonnummeret 32 04 60 00, for å 

bestille en vanlig test. Dersom dere ikke kan gå, sykle eller kjøre eget kjøretøy til 

teststasjonen, vil det være mulig å få et testteam hjem til dere.  

 Testtelefonen vil også sette dere i kontakt med koordinator for smittesporingsteamet som vil 

informere om smittesporing og videre oppfølging.  

 Dersom eleven tester positivt utenom testtelefonens åpningstider kan foresatte bestille test 

på nett, men dere må likevel kontakte testtelefonen når den åpner igjen slik at dere kan 

komme i kontakt med smittesporingsteamet. I påvente av svar på videre test og oppfølging 

fra smittesporingsteam må eleven være i isolasjon.  

 Har eleven mulighet til å disponere eget bad og holde seg på eget rom, samt få levert mat til 

rommet, er det best. Uansett må eleven holde god avstand til de andre i husstanden og 

benytte munnbind om eleven må oppholde deg i samme rom som andre 

husstandsmedlemmer innendørs.  

Her er link til instruksjonsvideo for selvtest: https://www.sio.no/selvtest 

Med vennlig hilsen 

Einar Sagberg 

Smittevernoverlege i Drammen Kommune 
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