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Isolasjonstilbud i Drammen
kommune for personer med
koronasmitte

Isolasjonsavdelingen Helsehuset
• Isolasjonstilbudet er for hjemmeboende innbyggere som er syke av korona
eller mistenkt syke og trenger behandling og oppfølging ved kommunal
institusjon. Tilbudet har plass til 6 pasienter og er organisert under Drammen
Helsehus
• Det er beredskap for å ta imot pasienter når som helst ved tilbudet
• Personell:
• 18 sykepleiere kreves for å dekke kun beredskap
• 36 ansatte totalt kreves for å dekke 6 plasser med full avdeling med Covid-19 pasienter

Besøksrutiner Drammen Helsehus
Drammen Helsehus har mange inn- og
utskrivninger hver dag. Besøksavtaler kan
derfor ikke gjøres lang tid i forkant.
Besøksplanlegging gjøres via hovedpårørende.

Informasjon på nett:
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helseomsorg/sykehjem-bo-ogservicesentre/helsehuset/informasjon-til-besokende/

Hotellavtale
Alternativt oppholdssted i forbindelse med karantene eller isolering
for innbyggere i Drammen kommune
• Innbyggere som skal tilbys hotell må
være i stand til å følge regler for
karantene eller isolasjon og ikke trenge
å ha helse- og omsorgspersonell
tilstede
• Bruk av alternativt oppholdssted er
regulert i egen rutine
• Tilbudet er så langt blitt brukt til
mellom 5 og 10 personer og har
fungert fint

Covid-19-forskriften:
§ 8.Kommunalt tilbud om oppholdssted
Hvis en kommune mener at boforholdene,
familiesituasjonen eller andre forhold medfører at
det ikke gir forsvarlig smittevern å isolere den
smittede i hjemmet, skal kommunen tilby opphold
på hotell eller et annet egnet sted.
Kommunen kan i det enkelte tilfellet bestemme at de
som den smittede bor sammen med, isteden kan bo
på hotell eller annet egnet oppholdssted som
kommunen tilbyr.
Kommunen skal i begge tilfeller dekke kostnadene
ved å bo utenfor hjemmet.

Isolasjon av beboere i institusjon
• For beboere som er sengeliggende håndteres smitte på det enkelte rom.
• Tiltakene på de enkelte institusjonene er tilpasset beboergruppene og de
bygningsmessige mulighetene
• Mobile beboere har behov for å bevege seg rundt og skifte miljø. I de avdelingene det gjelder har vi
tilpasset tiltakene deretter.
• Eksempel: Laget en fysisk smittesluse for å kunne isolere to pasientrom, dette gir muligheten for å unngå
flytting av pasienter som ikke bør flyttes på, og kan bruke kjent personale

• De fleste korttidsplassene har vært på dobbeltrom. De er nå i stor grad blitt omgjort til
enkeltrom uten at vi har gått ned på antall plasser

Eksempler på andre smitteverntiltak
Hjemmetjenester og institusjon
• Eksempler på tiltak beboere
• Under måltider er det faste plasser rundt bordene
• Felles livsgledeaktiviteter foregår kun på enhetens stue
• Beboerne forholder seg kun til medbeboere på enheten der de bor

• Smitteverntiltak ansatte
• Tilrettelegging av personal- og møterom for å kunne gjennomføre møter og rapporter
med minst en meters avstand
• Ved små vaktrom brukes bærbare PCer stasjonert rundt i lokalene slik at kun få av
personalet behøver å gå inn på vaktrommet
• Skilting av garderober med maks antall som kan være tilstede

Besøksrutiner sykehjem
Sykehjemmene har stort fokus på smittevern
og ivaretakelse av alle beboere.
Egen besøksrutine omfatter alle besøkende og pasienter som ønsker å
reise fra institusjon på besøk.
Informasjon på https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helseomsorg/korona/sykehjem/

