
Detektivene i rådhuset 

 

 

Smittesporing krever mye tid og krefter. 

 

Mellom høye skillevegger sitter de, smittesporerne, de nye detektivene. 

Jane Bakken har hele yrkeslivet vært politi. Siden august har hun jaktet smitte 

og nærkontakter. 

– Hei, det er Jane fra smittesporerne i Sola. 

Jeg ringer fordi du har lurt på om du kan gå i begravelse. Jeg har nettopp 

snakket med smittevernlegen som sier at det dessverre ikke er mulig. 

Det er svært beklagelig og jeg forstår at det er vanskelig 

– Går det bra med deg? sier hun og har empati skrevet over hele ansiktet. 

Har du noen hos deg nå eller kan du få noen til å komme, slik at du ikke må sitte 

alene? 



Bakken lytter til personen i den andre enden og nikker forsiktig. 

– Kondolerer, du får ha det så bra som du kan. 

Er det noe må du bare ringe. 

Ha det godt. 

Bakken puster ut og setter brillene opp i pannen. 

En av dagens mange telefonsamtaler. 

Mange utbrudd 

Det har vært en travel jul for smittesporerne i Sola kommune. Flere 

smitteutbrudd med mange smittede og nærkontakter har forårsaket flere tente lys 

i rådhuset enn det som er vanlig på tampen av året. 

– På lørdag var vi 17 stykker på jobb til klokken 22, forteller Janne Lundetræ, 

Hun er en av ni faste smittesporere i kommunen. I tillegg kommer 30 

ringehjelpere. 

Når smittevernlegen i Sola ringer smittesporerne om positive prøver, er 

prosedyrene klare. 

En av smittesporerne ringer umiddelbart den positive og informerer. 

Noen av dem har allerede sjekket testresultatet selv på helsenorge.no, og er 

allerede informert, for andre blir det en overraskelse. 

Først gjennomføres et indeks-intervju, som de kaller det. Covid-19-positive blir 

kalt indeks av fagfolkene. Hensikten er å kartlegge bevegelser og nærkontakter 

for å finne ut hvor vedkommende kan være smittet og hvem som kan bringe 

smitten videre. 

Den positive kommer umiddelbart i isolasjon, mens nærkontaktene kommer i 

karantene. 

Hovedhensikten i arbeidet vårt er å hindre smittespredning, sier Janne Lundetræ. 

Vi definerer alle nærkontaktene og tar avgjørelsene om karantene, sier hun 

Alle nærkontaktene blir kontaktet av smittesporerne. De får både telefon og 

mail. 

http://helsenorge.no/


– Det kan være vanskelig å få med seg all informasjonen i en telefonsamtale, 

fortsetter Lundetræ. 

– Vi må ofte ta flere samtaler med dem som er smittet. I første samtale kan de 

ofte ikke huske alle personer de har vært i kontakt med de siste dagene. Når vi 

ringer igjen senere, husker de flere. 

Hvis de sjekker kontoutskriften og kalender for de siste dagene, husker de ofte 

frisørbesøk og andre aktiviteter, sier Lundetræ. 

Noen får overraskende melding om positiv prøve fordi de er nærkontakter og 

ikke har symptomer. Offshorearbeidere i noen selskaper må gjennom 

obligatorisk testing før de kan sette seg i helikopteret. Flere av dem er uten 

symptomer, men har testet positivt før utreise. 

Smittesporerne er selv meget forsiktige på jobb og privat. 

– Vi holder alltid to meter for å unngå å skape nærkontakter og begrenser 

antallet vi er sammen med, sier Siri Jordbrekk som puster lettet ut når det er gått 

48 timer etter hun har hatt besøk hjemme. 

Omfattende arbeid 

En person på en arbeidsplass ble nylig testet positiv. 

Smittesporerne ringte nærkontakter, arbeidsplass, husstanden og deltakerne i et 

privat selskap 

– Vi brukte mange timer for å kartlegge alle nærkontakter, forteller Jordbrekk 

Omtanke til de smittede 

Smittesporerne ringer opp de registrerte covid-19- pasientene i kommunen som 

er hjemme i isolasjon flere ganger. Legene følger opp det medisinske 

Vi ringer og hører om legen har tatt kontakt, om de har det bra, følger opp 

husstandsmedlemmer om de har fått symptomer og er friske. I tillegg svarer på 

spørsmål, sier Lundetræ. 

– Hei, det er Siri fra smittesporerne i Sola. 

Er formen stigende? Har du snakket med legen? Det er han som bestemmer når 

du er ute av isolasjon. 10 dager er vanlig. Du må også ha vært feberfri i et døgn. 

Er det ellers noe du lurer på? Lykke til. Ha det fint. 



Jordbrekk har vært student, men jobber nå som smittesporer. 

– Jeg er jobbsøker i tillegg, men blir nok her en stund, sier hun. 

De tre smittesporerne reiser seg fra plassene sine og nærmer seg hverandre, men 

avstanden er fortsatt over to meter. 

Tema er en person som har vært i Sola i juleferien og som testet seg noen dager 

senere på Østlandet. Prøven var positiv. 

Smittesporerne begynner å kartlegge nærkontakter fra besøket i Sola. To av 

personens nærkontakter må nå i karantene. 

I den aktuelle kommunen på Østlandet må også flere personer i karantene, i 

tillegg til at den smittede må i isolasjon der. 

Det er blitt mørkt ute. De tre på vakt samles til en tiltrengt kaffepause. Stolene 

og sofaen står i en stor ring med svart teip på gulvet der møblene skal stå, minst 

to meter fra hverandre. Noen har gått hjem, det er roligere nå. Opptelling av 

timer fra forrige uke viser ressursene pandemien sluker, 550 arbeidstimer. 

Denne reportasjen er laget før de siste innstrammingene.  
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