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Til tross for omfattede smittevern tiltak og forsiktige ansatte har vi dessverre fått et svært alvorlig 
utbrudd på Fjell bo- og servicesenter. Dette er selvfølgelig svært beklagelig og alvorlig. Vi har fått 
tilbakemeldinger fra pårørende om at ansatte gjør en heroisk innsats for å begrense smitten og ikke 
minst ivareta alle de syke beboerne. 
 
Vi har stor sympati med alle de berørte og ikke minst ansatte som står i en meget krevende hverdag. 
 
Når man får et så omfattende utbrudd på en institusjon der alle beboere er i risikogruppen for alvorlig 
forløp og i verste fall død er det lett å forstå de pårørende som nå er meget bekymret for sine kjære. Vi 
har mottatt flere henvendelser fra bekymrede pårørende som føler seg utrygge med tanke på risiko for 
spredning av viruset til de beboere som ikke er rammet. Flere uttrykker ønske om at friske beboere 
flyttes ut av institusjonen og settes i karantene et annet sted, f.eks. på et hotell. 
 
Spørsmål: 
 

1. Er det vurdert, og har man eventuelt noen planer for evakuering av ikke-smittede beboere 
dersom man ikke får kontroll på utbruddet? 
 

2. Sikrer Drammen kommune at pårørende til døende Covid-19 syke får være sammen med den 
syke? 
 

3. Har man sikret økt bemanning for å kunne ivareta de krevende sykdomsforløpene og alt mer 
arbeidet som Covid-19 sykdom gir? 
 

4. Vil ordføreren sørge for at pårørende får tilstrekkelig informasjon og svar på de spørsmål de har 
rundt situasjonen? 

 
Vi har forståelse for at vi står midt i julen og at mange i administrasjonen allerede har tatt juleferie, vi vil 
allikevel tillate oss å be om en snarlig tilbakemelding på denne henvendelsen og har forståelse for at 
svaret ikke blir en lang utredning. 
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Svar 
 
1. Det foreligger ikke plan for evakuering av ikke-smittede beboere, som tiltak for å få kontroll på 

større smitteutbrudd. Årsaken til dette er at det har vist seg vanskelig å fastslå sikkert hvem som 
ikke er smittet. Det er ved smitteutbruddet på Fjell flere eksempler på at beboere har hatt negativ 
test flere ganger, selv om de er smittet. 

 
2. Det tilrettelegges for at pårørende får være sammen med døende Covid-19 pasienter, dersom de 

ønsker det.  
 

3. Det har under smitteutbruddet på Fjell vært omdisponert ansatte fra andre virksomheter, for å 
erstatte ansatte som er smittet og styrke bemanningen. Spesielt sykepleier- og legebemanningen 
har vært styrket, for å kunne gi avansert lindrende behandling. 

 
4. Rådmannen har igangsatt en hendelsesanalyse, for å kartlegge alle forhold rundt smitteutbruddet 

på Fjell. Når denne er ferdig vil den bli offentlig tilgjengelig og pårørende vil bli kontaktet med tilbud 
om informasjon, før offentliggjøring.  

 
Inntil videre har pårørende tilbud om samtale med primærkontakt, avdelingsleder, lege og/eller prest og 
flere benytter seg av denne oppfølgingen.  


