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Antall tilfeller per uke, ukenummer år 2020-2021
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Nasjonal status og utvikling
• Uke 20 hadde en økning på 22 % fra uke 19

• Det var økning i antall personer testet, og tilnærmet uendret andel 
påvist.

• Vestfold og Telemark har flest tilfeller per 100 000 innbyggere, 
etterfulgt av Agder, Innlandet og Oslo.

• Oslo og Viken utgjør 35 % av nasjonale tilfeller, mot 76 % i uke 13.

• Liten nedgang i antall innleggelser, reduksjon i antall dødsfall.

• Modellering av smittetallet R fra 3. mai er 1,0.

• Dersom den indiske varianten viser seg å ha større spredningsevne 
enn den engelske varianten, kan den bli dominerende i Norge også, 
men den vil kunne holdes under kontroll med de samme tiltakene.

Kilde: Ukerapport uke 20, FHI www.fhi.no/publ/2020/koronavirus-ukerapporter/



Nasjonal status og utvikling
• Enkelte kommuner utbrudd blant ungdom og unge voksne. Vi forventer at 

dette vil være bildet de nærmeste ukene når det blir økende kontakt 
mellom mennesker.

• Det er fortsatt viktig å få slike utbrudd under kontroll raskt. Kommunene 
med utbrudd må fortsette med forsterket testing og smittesporing, samt 
generelle kontaktreduserende tiltak ved behov, mens andre kommuner 
må ha beredskap for slik forsterkning på kort varsel.

• Forekomsten av nye sykehusinnleggelser, nye intensivinnleggelser og 
dødsfall har vært stabilt lav de siste ukene. Dette skyldes trolig at 
vaksinasjon beskytter de eldre og andre med størst risiko for alvorlig 
forløp.

• Gjenåpningen framover vil måtte balanseres mot sykdomsbyrden, særlig 
sykehusinnleggelser, kapasitet i helsetjenesten og 
vaksinasjonsprogrammets framgang.

Kilde: Ukerapport uke 20, FHI www.fhi.no/publ/2020/koronavirus-ukerapporter/



Lokal status og utvikling – per 31.05

• Totalt antall påvist smitte: 4340

• Tilfeller siste 7 dager: 82

• Tilfeller siste 14 dager: 179

• Totalt antall døde: 48

• Drammen sykehus

• 2 inneliggende
(ikke oppgitt hjemkommune)

Antall tilfeller av covid-19 i Drammen, per dag og som glidende 
5 dagers gjennomsnitt
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Aldersfordeling 
uke 20
Antall smittede per aldersgruppe



Kommunedeler
Antall smittede i de ulike kommunedelene per uke



Fødeland og opphav

16 17 18 19 20 21

Norge 45 47 39 40 71 50

Utlandet 53 29 28 27 26 32
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Ukjent smittevei – antall per uke



Testing og analyse 
• Stabile testtall.
• Andelen med påvist smitte har sunket igjen.
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Vurdering for Drammen
• Etter uke 21 ligger kommunen på nivå 3 for indikatoren antall nye tilfeller meldt per 

100 000 innbyggere siste 14-dager, med 176,1. 
• Andel positive ligger på nivå 3-4, med 2,9 %.
• Smittetrenden er «usikker»

• Økningen i antall smittede i uke 20 har ikke fortsatt, slik at det er en reduksjon i uke 
21 igjen. 

• Sannsynligvis representerer den lille toppen i uke 19 følgene av id-feiringer og 17. 
mai.

• Økningen i alderen 10-19 år er dels relatert til russ, dels til andre smitteklynger.

• Det er stadig en del tilfeller med ukjent smittevei.



Risikonivå

Risikonivå for Drammen kommune for uke 22 settes til nivå 3.

Det er et nokså stabilt smittenivå i kommunen, men det er litt usikkerhet

Samtlige skoler og barnehager i Drammen er nå på gult tiltaksnivå.



Vaksinasjon ved utgangen av uke 21

• Totalt satt 47 883 doser i kommunal regi. Inkludert spesialisthelsetjenesten er det satt 52 211 
doser på innbyggere i Drammen

• Av de 47 883:

• Sykehjem – 1 214 doser

• Innbyggere hjemmevaksinering - 583 doser gitt

• Innbyggere massevaksinering – 40 407 doser gitt

• Prioritert helsepersonell – 5 679 doser gitt

• I uke 21 ble det satt 5 673 vaksinedoser. I uke 22 forventes det å sette ca. 5 800 vaksinedoser.

• I uke 22 vaksineres ca. 3 000 innbyggere med første dose, og ca. 2 800 med andre dose. Nå starter 
gruppen fra 64 år og yngre, uten underliggende sykdsomrisiko.

• I uke 23 vil kommunen få ca. 6 600 doser.



Nedtrappingsplan koronatiltak HSO

Det er usikkert hvordan situasjonen rundt pandemien vil utvikle seg i tiden fremover. 
Nedtrappingsplan koronatiltak innenfor helse, sosial og omsorg har forbehold om at den vil 
måtte kunne endres hvis forutsetningene skulle endre seg.

Det forventes at det utover høsten  2021 vil være mulig å gradvis trappe ned på tiltakene. 

Dette avhenger av : 

- forutsatt fortsatt stabil tilgang på vaksiner og høy oppslutning om vaksinering i 
befolkningen. 

- - i hvilken grad det kommer nye virusvarianter hvor vaksinen har mindre effekt i forhold til 
å forhindre smitte og utvikling av alvorlig sykdom.

Så lenge pandemien ikke er slått ned i hele verden, vil kommunen måtte opprettholde tiltak 
på et visst nivå fremover.



Nedtrappingsplan

Nedtrapping må forholde seg til nasjonale føringer og hva som er de 
overordnede målene for pandemhåndtering i kommunen

Målene for kommunens pandemiplan 

• · Forebygging av smittespredning

• · Reduksjon av sykelighet og død

• · Opprettholde god pleie og behandling av syke hjemme og i institusjon

• · Opprettholde nødvendige samfunnstjenester innenfor alle sektorer

• · Gi fortløpende, korrekt og samordnet informasjon til helsetjenesten, andre 
samfunnssektorer, det offentlige og til befolkningen generelt.»



Nedtrappingsplan
Isolasjonstilbud

• Isolasjonspost Helsehuset: 8 plasser + 1 plass på dobbeltrom (kohort) = 9 plasser 

• Avtale gjesteseng med Asker kommune avsluttet mars -21, med Bærum kommune avsluttet april -21

Pasientgruppen for isolasjonstilbud er pasienter/brukere med mistenkt eller bekreftet Covid-19:

• som skal ivaretas ved kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser (KAD) 

• som er utskrivningsklare fra sykehuset (USK) 

• som er hjemmeboende med høyere omsorgsbehov i institusjon

• inneliggende pasienter/brukere med påvist Covid-19 fra Drammen helsehus

• inneliggende pasienter/brukere med påvist Covid-19 fra kommunens øvrige sykehjem hvis de skal flyttes ut 
fra eget sykehjem

• Så lenge disse kriteriene opprettholdes kan ikke Isolasjonsposten for pandemien nedskaleres ytterligere. 



Nedtrappingsplan
Luftveisklinikk

Lokalisert ved Drammen legevakt. 

• Pågang av pasienter i antall henger sammen med smittetrykket. 

Prøvetakningstjeneste Korona

Lokalisert ved Sundland, driftet av Drammen legevakt

• Tjenesten kan trappes ned ved lavere smittetrykk, ved beslutninger nasjonalt om å redusere prøvetakning, 
og når behovet for rutinemessig massetesting ikke lenger er aktuelt.  

• Gradvis nedtrapping og opptrapping gjøres løpende enkelt fordi tjenesten er bygget til å raskt være i stand 
til å øke/redusere menneskelige ressurser og kapasitet

• Lokalisering i mindre lokale sees på ved evt. lavere pågang over tid



Nedtrappingsplan

Smittesporing

• Smittesporingsteamet arbeider med mottak av meldinger om smittede, oversikt, smittesporing og 
oppfølging av smittede og nærkontakter. 

• Nedtrapping: Gradvis i sammenheng med antall smittede pr dag 

• Det er ikke grunnlag for å kunne trappe ned denne beredskapen helt i 2021.

Samfunnsmedisinsk beredskap

• Det økte behovet for smittevernoverlegefunksjonen dekkes på flere måter: Smittevernoverlegen har økt sin 
stilling fra 40% til 100%, øvrige kommuneoverleger og andre leger fra allmennlegetjenesten  bidrar i stor 
grad som stedfortredende smittevernoverleger, både innenfor ordinær arbeidstid og i vaktordning  

• Kommunen har et smittevernoverlege-vaktsystem/samfunnsmedisinsk bakvakt Når smittetallene stabiliserer 
seg på mellom 0-10 smittede per dag, kan man redusere fra to til ett bakvaktssjikt. 

• Det er ikke grunnlag for å avvikle den samfunnsmedisinske beredskapen helt. 



Nedtrappingsplan

Karanteneoppfølging

• 6 midlertidig ansatte i deltidsstillinger følger opp at folk i innreisekarantene holder seg i 
karantene og kan også følge opp personer i isolasjon. 

• Tjenesten vil måtte opprettholdes på samme nivå ut 2021 og kanskje videre, avhengig av 
vaksinasjon internasjonalt.

Tilsyn

• Både vektere , midlertidige stillinger, ansatte i  utvidede stillinger og ansatte fra miljørettet 
helsevern er i det offentlige rom og gir råd om smittevern og gjennomfører inspeksjoner

• det være et like stort behov for tilsynstjenester helt til smittetallene er svært lave

• Det forventes at en gradvis nedtrapping av tiltaket vil være mulig mot slutten av 2021, 



Nedtrappingsplan

Isolasjonshotel

• Isolasjonshotell har ikke vært brukt i stort omfang. Det forventet at utgiftene 
til dette vil avta i takt med at antall smittetilfeller reduseres.

• Så lenge pandemien ikke er utryddet vil det være behov for å ha en avtale 
med et hotell med mulighet for bruk som isolasjonshotell.  

• Smittevernutstyr

• Redusert behov for utstyr i P06.  Bruken i de tjenestene som håndterer 
pandemien ( Legevakt, Isolasjon, Prøvetakning) er ikke mye redusert ennå



Beredskap – i et langsiktig perspektiv

Det vil være behov for å opprettholde en viss beredskap, også når 
denne pandemien er over. 

Dette er nødvendig for å være forberedt på å håndtere akutte 
smitteutbrudd og andre akutte samfunnsmedisinske situasjoner 
videre i årene fremover. 

Eks. Tilstrekkelig ressurser smittevernkompetanse inkludert 
vaksinering, tilgjengelig isolasjonsplass(er), beredskapsvaktordning 
kommuneoverleger, smittevernutstyrslager.



Hovedutvalget helse , sosial og 
omsorg Juni 2021


