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Når kommunen tester for korona, blir det gjort en prioritering av hvem som testes og hvor raskt de kan 
få svar?  
 
Det er viktig å unngå at mange blir satt i karantene og at enkelte kritiske yrkesgrupper blir prioritert slik 
som lærere, barnehageansatte og helsearbeidere. 
 
Foreligger det en slik prioritering per nå?  
Hvilke grupper er inkludert?  
Dersom det ikke er en slik ordning per nå, vil Rådmannen iverksette en slik ordning? 
 
Svar 
 
Kommunen har pr. nå god testkapasitet til å ta unna etterspørselen uten lang ventetid. De som ringer på 
formiddagen frem til klokken 14:00 blir satt opp til testing i løpet av ettermiddagen/kvelden samme dag. 
De som ringer etter klokken 14:00 blir satt opp til neste formiddag.   
 
Om det kommer en forespørsel som bør prioriteres av ulike grunner prøver vi å finne rask løsning på å 
øke kapasitet og få tatt prøvene.  
Det vil bli satt inn ekstra testkapasitet dersom det er behov knyttet til eventuelt utbrudd/mistenkt 
utbrudd på sykehjem, skole eller barnehage. 
 
De gruppene vi prioriterer er pasienter som er inneliggende eller som skal legges inn evt har time hos 
lege/sykehus. Disse prøvene blir merket med «pri» lapp oppe på korken slik at mikrobiologen raskt kan 
finne dem i mengden av prøver som sendes inn. 
 
Vi prioriterer også de vi har fått meldt fra kommunens smittesporingsteam i sammenheng med 
prøvetakning av nærkontakter til en smittet eller i sammenheng med et evt. utbrudd. Disse blir merket 
med smittesporing både i rekvisisjon og på kork.  
 
Det som kan ta tid er å få svar fra sykehusets laboratorium.  
Sykehuset har pr nå god kapasitet, og skal for tiden ikke ha lengre svartid enn dagen etter innlevert 
prøve. Svaret kommer umiddelbart til helsenorge.no og er tilgjengelig for den som har blitt testet.  
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FHI sin anbefalt prioriteringsrekkefølge ved manglende testkapasitet (som ikke er Drammens situasjon 
pr. nå)  

 
Ved manglende testkapasitet bør grupper testes etter følgende prioriteringsliste: 

A) Personer med symptomer: 

1. Pasient med behov for innleggelse. 

2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon. 

3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. 

4. Person i risikogruppe, se kapittel risikogrupper og deres pårørende.  

5. Personer som har vært smitteeksponerte 

6. Andre med symptomer 

B) Asymptomatiske personer som har vært utsatt for smitte:  

1. Utbruddsituasjoner i helseinstitusjoner 

2. Person som er i nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19 

3. Helsepersonell som jobber pasientnært som har vært i utlandet 

4. Personer som er i reisekarantene. 

5. Ved innreise fra utlandet 

 
Det er ikke slik at en negativ test vil gjøre at du slipper ut av karantene tidligere.  

Hvis du har hatt nærkontakt med noen som er smittet, skal du være i karantene i ti dager, uansett.  

Hvis du har vært på reise i et rødt land, skal du være i karantene i ti dager, såfremt du ikke er 
sesongarbeider eller underlagt andre unntaksregler i covid-19-forskriften.  

Hvis du har symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon skal du også holde deg hjemme, uansett om 
koronatesten er negativ.  

 
Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrifter 
 
 
 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

