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Antall smittede sett i forhold til antall testede.
Jeg opplever at antall personer som er smittet med koronaviruset i Drammen kommune er kunstig lavt.
Blant annet to dager hvor det både i mediene og på kommunens hjemmesider viste 0 antall smittede.
Dette hørtes jo fantastisk ut, bortsett fra at det viser seg at de to aktuelle dagene var det ingen
mennesker som ble testet i Drammen kommune.
Dette kom fram under siste møte i hovedutvalg for helse, sosial og omsorg, da jeg stilte spørsmål om
hvor mange mennesker som blir testet i snitt pr dag i Drammen kommune.
Jeg har forståelse for at det var vanskelig å gi noe gjennomsnitt, og vi fikk oppgitt fire dagstall for å vise
de store variasjonene det kunne være: 0 testede, 17 testede, 37 testede og 300 testede. Det siste tallet
er fra før testkriteriene ble endret, og de to dagene det ikke var testet noen mennesker, var med
bakgrunn i en feil hos laboratoriet, slik jeg forsto det.
Min bekymring er at mange følger med på antall smittede fra dag til dag, og jeg opplever at flere og flere
senker skuldrene når tallene er så lave at de sågar viser dager hvor ingen er smittet. For det er slik
tallene leses, så lenge det ikke står noe om hvor mange mennesker som er testet.
Jeg stiller derfor spørsmålet som jeg stilte i hovedutvalget på nytt her: Når forventer Drammen
kommune å få tilstrekkelig utstyr til at testkapasiteten i Drammen kan økes vesentlig? Jeg har forståelse
for at tilstrekkelig utstyr har vært mangelvare, og at det må foretas prioriteringer. Likevel mener jeg
statistikken viser en svært skjev framstilling som nå etter hvert primært viser at det er eldre på sykehjem
og helsepersonell som smittes i Drammen kommune. Med tanke på at det i hovedsak, slik jeg har
forstått det, er alvorlig syke i risikogruppene og helsepersonell med hoste, feber og tungpusthet som blir
testet, er det naturlig at resultatet framstår skjevt.
Vil testkapasiteten økes til også å gjelde mennesker med lette luftveissymptomer i alle helsetjenestene
og for øvrig i befolkningen? Jeg forsto det slik at det ideelle ville være å teste 50-60 mennesker pr dag,
men er dette tilstrekkelig i en kommune på 100 000 innbyggere?
Dersom det testes et lavt antall mennesker pr dag (helt ned mot 0) mener jeg det bør framkomme av
statistikken som oppdateres til innbyggerne hver dag, slik at ikke flere og flere senker skuldrene mer og
mer. Verden er fortsatt i en svært sårbar og uoversiktlig situasjon med hensyn til Covid-19, også
Drammen kommune.
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Svar
Drammen kommune forholder seg til enhver tid til FHI og nasjonale myndigheter sine føringer mht
testing.
Antall testede i Drammen henger derfor sammen med antall personer som til enhver tid oppfyller
kriteriene for testing, og dette vil kunne variere mye.
Målsettingen for Drammen er vesentlig høyere testkapasitet så snart mulighetene for dette er på plass
fra nasjonalt hold.

Testing i Drammen pr. 21.04.20:
Det er fortsatt sånn at gruppene med størst risiko for alvorlig sykdom og deres hjelpere, særlig de eldste
med underliggende sykdommer, prioriteres først når det gjelder testing.
Folkehelseinstituttet anbefaler at det utføres testing for koronavirus av personer med akutt
luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet og som er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pasient med behov for innleggelse
Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon
Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid
Person over 65 år eller voksen med alvorlig eller dårlig regulert sykdom
Person i karantene på grunn av nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise
Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning

Ved negativt testresultat og fortsatt klinisk sterk mistanke om Covid-19, kan retesting vurderes.
Personer med mildere luftveisinfeksjoner tilbys vanligvis ikke test. De skal holde seg hjemme til ett døgn
etter symptomfrihet.
Ved begrenset testkapasitet prioriteres testing som listet opp ovenfor. Ved god kapasitet kan også andre
med symptomer som kan skyldes covid-19 testes.
I Drammen kommune er det nå god testkapasitet.
I tillegg til overnevnte har vi følgende lokale tilpasninger i Drammen Kommune:
1. Pasienter som er så dårlig at de må tilsees ved luftveisklinikken/av legevaktsbil testes dersom
lege ved klinisk vurdering anser Covid-19 som mulig diagnose. Pasienten testes da uavhengig av
alder og risikofaktorer.
2. Hos pasienter som har kjent ruslidelse bør det være lav terskel for testing, dette er miljøer hvor
det vil være vanskelig å kontrollere smitte om vi får utbrudd.
3. Pasienter med minoritetsbakgrunn hvor språk er en barriere skal i utgangspunktet alltid
vurderes med tolk. Er det likevel slik at det kan være vanskelig å få en god forståelse for
symptombildet er også dette en relativ indikasjon for testing. Dette er også miljøer hvor
smittesporing og oppfølging er vanskelig og hvor det er mye å vinne på tidlig diagnostikk og
kontroll over utbrudd.

2

4. Ved innleggelse på KAD følges egne faglige kriterier mht testing og derav avklaring av
smittestatus.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/om-koronaveilederen/oppdateringer-ikoronaveilederen/?term=&h=1
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