Koronasituasjonen
Orientering til Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg 16.09.21
Med data oppdatert per utgangen av uke 36
https://drammenkommune.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/14aabcf534ca484f9d868dcda2bb980c

Antall tilfeller per uke, ukenummer år 2020-2021
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Nasjonal status og utvikling per 5.9.21
• Antall meldte tilfeller har økt de siste syv ukene. Det er foreløpig meldt 9 956 tilfeller av covid-19 i uke 35,
over
en dobling siden uke 33 (4 492). Dette er det høyeste antall meldte tilfeller registrert i løpet av pandemien.
• Dette utgjør 346 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 34 og 35 samlet.
• Antall testede økte med 6 %, andel smittet blant de testede har økte fra 3,4 til 3,7 % Hvordan kan samfunnsmedisinere
gjøre hverandre gode?-erfaringer og gode grep(mulig overestimering pga økt bruk av selvtester) fra uke 34 til uke 35.
• Oslo, Viken og Agder har flest tilfeller per 100 000 innbyggere for siste 14 dagers periode.
• Antall innleggelser er lavt, og det er få covid-19-dødsfall. Antall nye innleggelser har vært stabilt siste to uker slik at det var
60 innleggelser i uke 34 og 56 i uke 35.
• Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært økende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra
7. august på 1,1-1,3
• Deltavarianten er bekreftet hos ca. 100 % i uke 35, lite smitte med andre varianter.
• De siste to ukene er det påvist smitte hos 1397 personer som har vært fullvaksinert.
• Per 5. september 2021 er 73 % av hele befolkningen vaksinert med minst 1 dose. 61 % av befolkningen har fått dose 2.
• Forekomsten av luftveissymptomer i befolkningen har vært økende de siste ukene, samtidig som det sees en markant
økning i laboratoriepåvisninger av rhinovirus og parainfluensavirus.
• Selv om det nå er kommet en økning i antall tilfeller, og Delta-varianten dominerer i landet, regner vi det som lite sannsynlig
at epidemien blir så stor som tidligere bølger, og at sykehusenes kapasitet trues. Epidemien må overvåkes nøye de
kommende månedene.
• Det er nå nasjonalt en flat tendens, men neste rapport fra FHI med data til og med uke 36 foreligger først 15.9.

Kilde: Ukerapport uke 35, FHI www.fhi.no/publ/2020/koronavirus-ukerapporter/

Regional status Oslo og Viken – per 13.09.21
• Siste uken har smittetallet stabilisert seg, med 6600 smittede i uke 35 til ca.
6000 i uke 36. Dette er det nest høyest tallet i vår region i løpet av
pandemien.
• 60% av kommunene oppgir tilgang til personell og kritisk kompetanse som
utfordrende (60% sist uke). Dette gjelder som tidligere sykepleiekompetanse,
i noen grad også legekompetanse.
• Det rapporteres om utfordrende tilgang på nok hurtigtester i regionen.

Lokal status og utvikling – per 13.09
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• Drammen sykehus
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• Totalt antall døde: 50.

Antall smittede, per dag

24.08.2021

• Totalt antall påvist smitte: 5390
• Tilfeller siste 7 dager: 211
• Tilfeller siste 14 dager: 431

(ikke oppgitt hjemkommune for
pasienter)
Antall tilfeller av covid-19 i Drammen, per dag.

Aldersfordeling
uke 36
Antall smittede per aldersgruppe

Aldersgrupper
Antall smittede per
aldersgruppe per uke

Kommunedeler
Antall smittede i de ulike kommunedelene per uke

Fødeland og opphav
Fødeland for smittede, per uke
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Ukjent smittevei – antall per uke
Ukjent smittevei
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Testing og analyse
• Økende testaktivitet.
• Andelen med påvist positiv test stiger brått.
Andel positive av testede drammensere

Tester ved Drammen legevakt, per uke
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Aktivitet ved Legevakten
Covid Bekreftet
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Antall pasientkontakter ved luftveisklinikken og ordinær
legevakt ved Drammen legevakt, per uke.
Antall pasienter med bekreftet eller mistenkt covid-19 som
har vært til konsultasjon ved Drammen legevakt, per uke.
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Kvantitativ vurdering for Drammen
FHI har endret råd for risikovurdering i kommuneoverlegehåndboka i uke 31 og
vektlegger nå i større grad kvalitativ vurdering.
• Kommunen er på terskelverdi 5 for indikatoren antall nye tilfeller meldt per 100 000
innbyggere siste 14-dager, med 408,4.
• Terskelverdi 4 er 200-399 tilfeller
• Terskelverdi 5 er >400 tilfeller

• 16 % har ukjent smittevei siste 14 dager
• Andel positive blant testede siste 14 dager ligger på terskelverdi 5, med 5,3 %.
• Terskelverdi 3-4 er 0,5-4,9 %.
• Terskelverdi 5 er > 5%

• Smittetrenden er «usikker».
• For indikatoren som går på smittenivå i området, har tre av Drammens tre
nabokommuner nå over 50 nye tilfeller per 100 000 innbyggere siste 14 dager.

Kvalitativ vurdering for Drammen
• Fra uke 29 til og med uke 33 har vi hatt en jevn økning i antall smittetilfeller. Den kraftige økningen
vi så i uke 34 har flatet litt ut igjen i uke 35 og 36.

• Vi jobber ikke lenger med få enkelte utbrudd. Det er nå mange mindre utbrudd i særlig i tilknytning
til skoleklasser. Det har også vært ett større utbrudd knyttet til sosial sammenkomst.
• Det er begrenset kapasitet til å gjøre omfattende smittesporing av nærkontakter, og utbrudd
utover skole og barnehage avdekkes i liten grad.
• Vi ser et lite fall i antall som testet seg, og i uke 36 testet vi tilsvarende ca. 4,5% av befolkningen
med PCR. I tillegg benyttes ca. 14 000 hurtigtester i ungdomsskole og videregående skole. Det tas
ca. 1000 hurtigtester i regi av teststasjonen i uka (pluss ca. 1000 hjemmetester som generes av
dette). Det er viktig med høy nok testing for å oppdage smitte tidlig.
• 7 av 211 smittede forrige uke var smittet ved utenlandsreise.
• Det er 5 personer inneliggende på Drammen sykehus med covid-19 ved utgangen av uke 36.
• 87,5% av befolkningen over 16 år har fått første vaksinedose og 77,6% andre vaksinedose. Det
jobbes fortsatt med å kontakte de som ikke har respondert på tilbudet.

Risikonivå
Risikonivå for Drammen kommune for uke 37 settes til nivå 3.
«Økende insidens utenom avgrensete utbrudd og fare for rask akselerasjon i insidens. Tilfellene er
dels sporadiske og dels klynger i ulike miljøer. Kapasitet for smittesporing og testing er under press.»
Det er et høyt antall smittede. Vi opplever stort press på smittesporingskapasiteten. Jmf. brev om
prioritering fra Helsedirektoratet nedprioriteres smittesporing av øvrige nærkontakter, ut over
husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
Smitte etter utenlandsreiser utgjør nå en svært liten andel av smittetilfellene.
Testantallet gir nokså god oversikt.
Vi jobber med en stor andel med ukjent smittevei som det er vanskelig å knytte sammen konkrete
utbrudd.
Det er relativt høyt antall med ukjent smittevei, men tallet er stabilt fra forrige uke.
Det nå innlagte 5 pasienter på Drammen sykehus ved utgangen av uke 36.
Samlet sett gir dette grunnlag for å vurdere at vi nå er på risikonivå 3. Slik situasjonen er nå kan det
raskt øke til risikonivå 4.

Smittesporingskapasitet
• Det har de siste ukene vært utfordrende å bemanne med
nok smittesporere i forhold til arbeidsbelastningen med
smittesporingsarbeidet.
• Jobben med hvert smittetilfelle er blitt betydelig større med et åpent
samfunn der hver smittet har langt flere nærkontakter enn tidligere.
• Det er begrenset kapasitet til å gjøre omfattende smittesporing av
nærkontakter, og utbrudd utover skole og barnehage avdekkes i liten grad.
• Jmf. brev om prioritering fra Helsedirektoratet nedprioriteres smittesporing
av øvrige nærkontakter, ut over husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
• Det forutsettes at den smittede selv / foresatte informerer nærkontakter
utover husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære.

Vurdering av videre tiltaksnivå
• Den overordnede nasjonale målsettingen nå er å begrense smittespredningen og holde
sykdomsbyrden lav inntil 90% av befolkningen som er 18 år og eldre er vaksinert med to
doser.
• Målet er at utbrudd og smittekjeder kan stoppes, og at antall smittede skal holdes lavt – nå
øker smitten relativt kraftig.
• Smittesituasjon er nå mindre oversiktlig og vi har gitt råd til befolkningen om innskjerping
av smitteverntiltak.
• Drammen følger den nasjonale gjenåpningsplanen, og forventes å gjøre det i tiden
fremover. Så lenge kommunene rundt oss med tilsvarende smittetrykk ikke innfører lokale
forskrifter antas at en egne lokal forskrift i Drammen vil ha begrenset effekt.
• Kommunens ledelse må være forberedt på at vi er i en ustabil situasjon hvor det raskt kan
være behov for tiltak dersom smitten fortsetter å øke og der det tilkommer økende
belastning på helsevesenet.
• Kommunen må planlegge for å kunne drifte med høyt korttidsfravær pga
luftveisinfeksjoner
• Kommunen må legge en plan for å kunne drifte sine institusjoner under utbrudd av andre
luftveisvirus enn covid igjennom vintersesongen.

Aktuelle råd på risikonivå 3:
• Bruk av munnbind på kollektivtrafikk og offentlig steder. (råd publisert 3.9.)
• Råd om å begrense antall sosiale kontakter. (råd publisert 3.9.)
• Vurdere gult nivå i skolen – det blir løpende vurdert gult nivå på enkeltskoler i forbindelse med utbrudd
i samråd med skoleeier.
• Jevnlig testing i skole 1-2 ganger i uken (innført på videregående skole og ungdomsskole fra uke 34/35)
• Anbefale redusert kontakt på fritiden for barn som underlagt testregime ved kjent smitte.
• Redusere gruppestørrelse ved fritidsaktivitet
• Råd om å avlyse idrettsarrangement og tilsvarende som samler deltakere fra ulike geografiske områder
• Råd om hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid for å unngå trengsel i kollektivtrafikken og legge til rette
for avstand på arbeidsplassen.
• Oppfordre utsteder til å redusere antall gjester.
• Intensivere kontroll med at utsteder forholder seg til avstandskrav.
Mer inngripende forskriftsfestede tiltak vurderes ikke forholdsmessig per nå.

Jevnlig testing av elever i ungdomsskole og videregående skole
• Fra månedsskiftet august - september er det etablert jevnlig testing
av alle elever ved videregående skoler og ungdomsskoler i Drammen.
Elevene skal gjennomføre selvtest hjemme to ganger i uken på
søndag og torsdag ettermiddag, ved behov ved hjelp av foresatte.
• Dette er et målrettet tiltak for den gruppen som nå har det største
smittetrykket. Dette kan begrense smittespredning og bidra til at
man unngår andre inngripende tiltak.
• Tiltaket planlegges foreløpig videreført til over høstferien.
• Forekomsten av smitte i aldersgruppen 10-19 år er ca. 1 680/100 000
siste 14 dager (210 tilfeller)

Vaksinasjon ved utgangen av uke 36
• Totalt er det gitt 138 446 vaksinedoser til personer folkeregistrert i Drammen.
• Alle innbyggere i Drammen kommune over 16 år (født 2005 og tidligere) har fått tilbud om første dose
koronavaksine.
• Henholdsvis 87,5% og 77,6 % av befolkningen over 16 år har fått første og andre vaksinedose. Nasjonalt mål er at
minst 90% skal være fullvaksinert.
• 866 personer står i kø men har ikke valgt seg time ennå.
• Vaksinetelefonen fortsetter jobben med å få gitt tilbud til dem som ikke er vaksinert, og som ikke har takket nei. Per
12. september er dette ca. 5 600 personer.
• 2 967 personer har takket nei til vaksine.
• Det er ca. 10 500 personer født 2005 eller tidligere som ikke har fått første vaksinedose (av totalt 83 801 personer i
befolkningsgruppen).
• Den nasjonale vaksineforsyningen har gått over til et bestillingsbasert system hvor vi bestiller de dosene vi har bruk
for. Det ligger an til at vi vil sitte igjen med ca. 1300 Modernadoser levert i uke 34 som vil gå ut på dato.
• 16- og 17-åringer blir vaksinert med første vaksinedose 8. september, 9. september og 16. september. Så langt er ca.
1 850 av befolkningsgruppen på ca. 2 450 vaksinert og ca. 300 har time 16. september.
• Det planlegges vaksinering av 12-15 åringene 20.-22. September. Så langt har ca. 2
000 av befolkningsgruppen på ca. 5 500 stilt seg i vaksinekø.
• Det er en fortsatt en utfordring at relativt mange avlyser sin time til vaksine nummer to.

Status etter uke 36
fra Smittevernrådet

