
 
 

 

Styring og eierskap 

 
Politisk sekretariat Postadresse Besøksadresse Telefon +4732040000 

Organisasjonsnummer 
   

Postboks 7500 
3008 DRAMMEN 

   
   

kommunepost@drammen.kommune.no 
   

 

 

Spørsmål 62 (2021) fra Catarina Chruchow: Spørsmål stilet til kommunalsjef Espen Sørvig i 
møte i hovedutvalg for helse, sosial og omsorg 11.03.2021 

Til: 
Fra: 

Rådmannen 
Catarina Chruchow (NTB) 

Dato: 
Saksnr: 

11.03.2021 
21/00070-62 

  Deres ref:    
    
  

         
 

 

 
 
Følgende spørsmål ble stilet til kommunalsjef Espen Sørvig i møte i helse, sosial og omsorg 11.03.2021: 
 
1. Aktivitetssenter – hva er status ved åpning av disse, status der? 

 
2. Felles stuer i boliger. Er de åpne? Kan man begynne med felles middager igjen? 

 
3. Tanker rundt bruk av munnbind. Nå samt videre. Årsak er at beboere trenger å se ansikter da dette 

er en del av kommunikasjon, utryksform samt skape god relasjon samt trygghet. 
 

4. Vaksinasjonsprosess for denne brukergruppen, prosessen der. 
 
Svar 
 
5. Aktivitetssenter – hva er status ved åpning av disse, status der? 

Dag- og aktivitetssenter har vært åpne stort sett under hele pandemien. Den ble forøvrig en kort 
periode i mars /april 2020 stengt. Programområdet jobbet da for et tett samarbeid 
med tjenestemottakere, pårørende og andre avdelinger i kommunen, for å legge til rette så godt 
som mulig utfra individuelle behov og for å begrense utfordringer dette kunne medføre.   
Når aktivitetssentrene stengte, ble personal ved aktivitetssentrene benyttet ute i 
boligene. Tjenestene i hjemmet har da forsøkt å tilrettelegge med kompenserende aktiviteter og 
innhold de dagene det ikke har vært et aktivitetstilbud ved sentrene.   
 

Siden mai har driften hatt faser bestående av kohorter. Dette for i størst mulig grad å hindre at 
smitten spres til flere arenaer/boliger samtidig. På bakgrunn av disse 
tiltakene har flere opplevd et redusert tilbud. Det har vært fokus på individuelle vurderinger og å 
legge til rette for at dette ikke har skapt unødvendige andre utfordringer.  
For 3-4 uker siden når det ble åpnet opp mer og mer i samfunnet for øvrig, gjorde aktivitetssentrene 
det samme og har prøvd å etablere en normal drift.  
 
Dag- og aktivitetssentrene har i 2020 forøvrig jobbet med å harmonisere og tilpasse åpningstidene. 
Disse er i større grad nå tilpasset brukernes behov. De fleste dagsentra er i dag åpne fra kl 07.00 -
17.00 hver dag.  
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6. Felles stuer i boliger. Er de åpne? Kan man begynne med felles middager igjen? 
Dette er litt individuelt fra sted til sted. Bakgrunnen for dette er individuell vurderinger som er 
nødvendig. Dette gjelder spesielt i fht til å ivareta for noen av de tjenestemottakere som er i 
risikogruppen. Vi forsøker også å legge opp til at de som bor sammen kan være med å vurdere dette 
sammen. Det er også store variasjoner i de fysiske rammer rundt i avdelingene. Noen har liten 
fellesstue og har dermed ikke fellesareal hvor det mulig å holde avstand. Det er forøvrig ikke vanlig 
med mange felles middager i avdelingene. 

7. Tanker rundt bruk av munnbind. Nå samt videre. Årsak er at beboere trenger å se ansikter da 
dette er en del av kommunikasjon, uttrykksform samt skape god relasjon samt trygghet. 
Denne utfordringene har vi forsøkt å løse på ulikt vis. Vi har blant annet sjekket om mulighetene for 
bruk av gjennomsiktige munnbind. Disse munnbindene tilfredsstiller dessverre ikke kravene som 
munnbind skal gjøre. I tilfeller hvor vi kan holde avstand kommuniserer vi uten munnbind. Ved store 
utfordringer i kommunikasjonen klarer vi ikke alltid å overholde bruk av munnbind. I tjenestene til 
barn vil risikoen være økt, da det er et økt behov for nærhet i kommunikasjonen. Da vurderes andre 
smitterisikotiltak som kan lette kommunikasjon og samtidig forhindre smitte.  

 
8. Vaksinasjonsprosess for denne brukergruppen, prosessen der. 

Våre tjenestemottakere følger de samme prioritering som resten av befolkningen og er ikke noen 
prioritert samlet gruppe. Våre tjenestemottakere vil kunne benytte massevaksinasjonsstedene og 
det vil være mulig å få vaksinen hos fastlegen. Enkelte vil få hjemme vaksine.  

 


