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Etter at ordfører/rådmann har sørget for ny nedstengning av Drammen har jeg mottatt mange 
henvendelser. En av henvendelsene fra en av kommunens innbyggere er slik: 
 

«… kan ikke du spørre Monica hva hun gjør med alle de i hjemmesykepleien som ikke har tatt 
vaksine å noen av dem har faktisk smitta foreldra mine med korona å nå ligger de rett ut 
hjemme.» 
 

Dette reiser et interessant spørsmål som ordfører bør besvare. Jeg viser til at Høyres leder Erna Solberg 
har tatt til orde for at alle i helsevesenet må vaksineres. 
 
Svar 
 
Vaksinering er frivillig i Norge Ingen skal tvinges til å ta vaksine. Det betyr likevel ikke at det er 
akseptabelt å utsette pasienter og andre for smitterisiko på jobben. 
 
Helsedirektoratet har, i et brev til alle landets kommuner, presisert at det er et lovkrav at kommunene 
skal levere forsvarlige helsetjenester, herunder å beskytte pasienter og ansatte mot smittefare. 
Helsedirektoratet legger til grunn at uvaksinerte ansatte i helse- og omsorgstjenesten utgjør en større 
fare for pasienter enn de som er vaksinert.  
 
I Helsedirektoratets brev til kommunen står det blant annet at: 
 

 Der det er strengt nødvendig for å kunne tilby forsvarlige helsetjenester, er det grunnlag for å 

omplassere arbeidstakere som ikke ønsker å la seg vaksinere.  

 Det kan også være anledning til å pålegge uvaksinerte arbeidstakere forsterkede tiltak som for 

eksempel ekstra smittevernutstyr ved nærkontakt med sårbare pasienter, dersom det anses 

nødvendig. 

 Ansatte som ikke ønsker å oppgi vaksinasjonsstatus, må anses som uvaksinert. 

 Helsedirektoratet påpeker at også den enkelte ansatte har et individuelt ansvar til å yte 

forsvarlig helsehjelp, herunder å beskytte pasienter mot smittefare. 

Kommunen innførte fra 18. november, som beskrevet i svar på spørsmål 209/21 fra Senterpartiet, tiltak 
på grunn av økt smitte i samfunnet. Tiltakene inkluderer økt bruk av smittevernutstyr og testing to 
ganger i uken for uvaksinerte og delvaksinerte.  

https://www.drammen.kommune.no/globalassets/politikk-og-samfunn/dokumenter/sporsmal-og-svar/2021spm209msvar.pdf
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Rådmannen har vurdert muligheten for ytterligere omrokkering av ansatte, men ser at det vanskelig lar 
seg gjennomføre. Dette skyldes blant annet et økende sykefravær i virksomhetene som igjen skyldes at 
ansatte følger anbefalingene om å holde seg hjemme ved luftveisinfeksjoner. 
 
Med den siste virusvarianten, omikron, er det også noe mer usikkert hvor godt vaksinene beskytter mot 
smitte. Vi må derfor avvente anbefalinger fra regjering og Helsedirektoratet på om det fortsatt er 
hensiktsmessig med et skarpt skille mellom vaksinerte og uvaksinerte i tiden som kommer.   
 


