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Det har den siste tiden vært flere tilfeller av smitte i ulike helseinstitusjoner der både ansatte og
pasienter/beboere/brukere har avlagt positiv test. Både kommunen og Vestre Viken har hatt og har
store utbrudd.
Vi kan lese i avisen at Vestre Viken iverksetter en omfattende masse testing av alle pasienter og ansatte
for å avdekke asymptomatisk smitte og dermed hindre videre smitte til sårbare grupper og ansatte.
Har Drammen kommune vurdert å gjennomføre en slik masse testing av alle beboere og ansatte ved
institusjoner i HSO sine program områder? Og hvilke vurderinger i så fall gjort?
Svar
FHI hadde i desember 2020 en tydelig anbefaling at det i områder med mye pågående smitte skulle
tilbys regelmessig test til personell i våre sykehjem gjentatt hver uke, slik at smitte kan fanges tidlig opp.
Drammen kommune har derfor fra 12. desember hatt en tilbud om regelmessig ukentlig testing for alle
de ansatte som har sitt virke ved kommunens sykehjem og ved Helsehuset.
I snitt har 700 ansatte gjennomført denne testingen hver uke fra oppstart.
Det kartlegges nå om tilbudet også kan utvides til å gjelde ansatte i institusjonene til Tjenester for
mennesker med nedsatt funksjonsevne, selv om dette ikke er i anbefalingen fra FHI.
Ved utbrudd i sykehjem og institusjoner endrer testingen seg til å bli utbruddsetterforskning
Testregime for ansatte og beboere i berørte enheter ved bekreftet covid-19 er da følgende:
Ansatte (som ikke er i karantene) og beboere (nærkontakter og andre asymptomatiske) i berørte
enheter testes for på dag 0, og ved negativ test hver 3. dag i 10 dager etter siste positive funn.
Det er også denne uka startet med prøvetakning fra 1. dag v innleggelse av alle nye pasienter/ beboere i
Drammens institusjoner, uansett symptomer.
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