Koronasituasjonen
Orientering til Hovedutvalget HSO
Med data oppdatert per utgangen av uke 3
https://drammenkommune.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/14aabcf534ca484f9d868dcda2bb980c

Antall tilfeller per uke, ukenummer år 2020-2022
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Nasjonal status og utvikling per 16.1.22

Kilde: www.fhi.no/publ/2020/koronavirus-ukerapporter/ Ukerapport uke 2, FHI

• Omikron ble dominerende i Norge gjennom jula og det er sett en hurtig økning i alle fylker. Andelen
omikrontilfeller økte raskt fra rundt 6 % i uke 49 til 89% i uke 1 og 94% i uke 2. Det er regionale forskjeller,
men økning i de fleste fylker.
• Det er så langt rapportert om 218 nye pasienter innlagt i sykehus med påvist covid-19 i uke 2, hvorav 112
(51%) med covid-19 som hovedårsak. Antallet innleggelser for covid-19 (hovedårsak) fortsetter å synke,
sannsynligvis fordi omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom og flere er godt beskyttet gjennom
vaksinasjon. Antallet innleggelser av personer som er smittet av C19, men som har en annen hovedårsak til
innleggelsen, øker. Det skyldes at det er utbredt smitte i samfunnet, inkludert blant dem som må på
sykehus av andre årsaker enn covid-19. Disse pasientene utgjør nå halvparten av de nye innleggelsene.

• Blant nye pasienter som ble lagt inn i sykehus i Norge med covid-19 som hovedårsak i uke 2, var 47 (46 %)
uvaksinert, 24 (24 %) var vaksinert med to doser og 27 (26 %) var vaksinert med tre doser. Grunnvaksinerte
som er blitt innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen, har høyere alder, og mange har
underliggende sykdommer som gir økt risiko for alvorlig forløp av sammenlignet med de uvaksinerte.

Lokal status og utvikling – per 23.1
Totalt antall påvist smitte: 17 807
15 inneliggende ved Drammen sykehus,
hvorav 1 på intensiv og 1 av disse på
respirator. Gul beredskap
Uke 3 testet vi ca. 9,5 % av befolkningen
med PCR, Kravet var 5% opprinnelig.
Det er i tillegg distribuert ut ca. 85
000 hjemmetester siste uke (inkludert
til skole og utsending til
utleveringspunktene). I tillegg kommer
salg av hjemmetester.

Antall smittede, per dag
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Antall tilfeller av covid-19 i Drammen kommune, per dag.

Nærmere om smitte - aldersfordeling

Antall smittede per aldersgruppe, uke 3

Antall smittede per aldersgruppe per uke

Vaksinasjon - status ved utgangen av uke 3
• Det har vært økning i vaksinasjonsdekningen siste uke. 77,5 % av hele befolkningen
har fått første dose, det er 2,4 prosentpoeng under landsgjennomsnittet. 71,0 % har
fått andre dose, det er 2,7 prosentpoeng under landsgjennomsnittet. 45,8 % har fått
tredje dose, det er 0,8 prosentpoeng under landsgjennomsnittet (per 23.01.22).
• Slik våre prognoser ser ut nå vil de fleste innbyggerne passere 20 uker og få tilbud om
oppfriskningsdose innen første halvdel av februar. Også ved vaksinasjonssenteret
i Thams gate er det relativt store rigger der alle virksomheter bidrar inn, som tidligere.
• Alle fire lokale apotekene - Svelvik, Åssiden, Strømsø senter og Mjøndalen – fortsetter
vaksinering i sine lokaler i uke 3
• Flyttingen av vaksinasjonssenteret til Thams gate var svært vellykket.

Endring i situasjonsforståelsen:
• Immunisering vil få oss ut av pandemien. Både vaksine og gjennomgått
infeksjon gir beskyttelse mot COVID-19 sykdom.
• Koronaviruset vil forbli en av virusene som sirkulerer i befolkningen.
• Konktaktbegrensende tiltak som har vært nødvendige for å unngå at for mange
blir syke samtidig, gjør også at spredningen av andre virus reduseres, og
immuniteten i befolkningen mot disse virusene svekkes.
• Selv om vi begrenser hvor mange som blir smittet på en gang, må vi nå regne
med at smitten fortsatt sprer segn, og også fortsetter å komme inn på
helseinstitusjoner.

• Antallet dødsfall hos eldre og skrøpelige som følge av virusinfeksjoner var
betydelig lavere i 2021 enn tidligere år. Som følge av dette er det nå et større
antall eldre og skrøpelige som ikke vil tåle en infeksjon, og det vil sannsynligvis
bli høyere antall dødsfall hos disse i 2022.
• Det vil etterhvert ikke lengre være hensiktsmessig å skulle teste og avdekke all
smitte når det er en svært liten andel som får alvorlig sykdom.

Dødsfall i aldergruppen 65 år og
eldre siste 52 uker.

Status pandemi Drammen kommune HSO
• Tett oppfølging av situasjonen
• Ukentlige møter i kriseledelse, smittevernråd og i beredskap på tvers
• Det rapporteres minst ukentlig til beredskapsjef , kriseledelse og statsforvalter på personellsituasjon og tjenesteproduksjon
• Kontiniutetsplanene er viktige styringsdokument og revideres løpende
• Ukentlig møte med tillitsvalgte og vernetjenesten og oftere ved behov
• Det ses på flere tiltak for å øke tilgangen på ressurser, som tilkallingsvikarer, omdisponering av personell
• Drammen kommune har innlagt covid-pasienter i flere institusjoner
• I uke 3 har vi hatt flere enkelttilfeller med smitte knyttet til hjemmetjenester og omsorgsboliger. Ordinær drift
opprettholdes i P06
• P04 gult nivå i virksomhet Drammen legevakt og Drammen helsehus

informasjon om "korona-avtalen"
• KS inngikk 20. desember 2021 en sentral avtale med arbeidstakerorganisasjonene
• Det er anbefalt at alle forbund som er representert i kommunen inviteres til å inngå avtalen. I Drammen har 12
organisasjoner tilsluttet seg avtalen med virkning fra 2. januar 2022.
• Avtalen åpner blant annet for å bruke overtid i større grad, slik at kommunene kan mobilisere arbeidskraft. Dette er ikke
en generell avtale om økt kompensasjon for alt ekstra arbeid i en kommune eller fylkeskommune.
• Avtalen hviler på en forutsetning om at det kan være behov for mobilisering av arbeidskraft for å sikre tilstrekkelig
personell og nødvendige og forsvarlige tjenester under den pågående koronapandemien og tilhørende vaksinering.
• Avtalen er en rammeavtale og det er partene lokalt som tar stilling til hvorvidt avtalen skal tas i bruk i den enkelte
kommune eller fylkeskommune, ut fra en vurdering av hvorvidt det er behov for å mobilisere arbeidskraft som følge av
Koronasituasjonen. Denne vurderingen vil variere fra kommune til kommune.
• Ledere gjør konkrete vurderinger av totalsituasjonen om vilkårene i avtalen er oppfylt, dvs om det er en ekstraordinær
situasjon som er koronarelatert og hvor det er behov for å mobilisere arbeidskraft.
• Rådmannen har tillit til at ledere gjør gode vurderinger ved bruk av avtalen.
• Gjennomføres ukentlige møter med organisasjonene

Korona-avtalen i Drammen, anvendelse:
Hva gjør andre kommuner:
Drammen har vært i dialog med :
- de andre kommunene i Vest-Viken om tolkningen og bruk av avtalen,
- og med de andre 9 største kommunene i Norge.
Situasjonen i kommunene er ulik, men det som er gjennomgående er : avtalen
trer i kraft ut fra en lokal vurdering av hvorvidt det er behov for å mobilisere
arbeidskraft som følge av Koronasituasjonen
KS har også løpende lagt ut presiseringer på sin side

