Koronasituasjonen
Orientering til kriseledelsen fra Smittevernrådet
Med data oppdatert per utgangen av uke 47
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 21.11.21

Kilde: www.fhi.no/publ/2020/koronavirus-ukerapporter/ Ukerapport uke 46, FHI

• Det har vært en oppgang i antall meldte tilfeller siste fem uker. Det er foreløpig meldt 14 626 tilfeller av covid-19 i uke 46, 24 % økning siden uke 45
(11 816) og det høyeste antall meldte tilfeller på en uke så langt i pandemien.
• Det var en nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 46, etter en økning siste fire uker. Det er foreløpig
rapportert om 146 nye pasienter i uke 46, etter 163 i uke 45. Tallene for siste uke forventes oppjustert. Det har vært en nedgang i de fleste
aldersgruppene siste uke. Det er foreløpig rapportert om 20 nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 46, etter 27 i uke 45.
• Vaksinasjonsstatus var tilgjengelig for 133 nye pasienter innlagt med covid-19 som hovedårsak i uke 46. Av disse var 47(35 %) uvaksinert og 90 (60 %)
fullvaksinert. De siste ukene har det vært økning i insidens spesielt hos dem over 75 år og for uvaksinerte 45-75 år. For de over 75 år har den økende
trenden flatet noe ut. Blant nye innlagte siste fire uker har de fullvaksinerte hatt en høyere medianalder (76 år), og en større andel av dem er i
risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19 (77 %) enn de uvaksinerte (medianalder 49 år og 28 % i risikogruppe for alvorlig forløp).

• Antall ukentlige dødsfall har vært økende de siste fem uker. Det er foreløpig registrert 45 covid-19 assosierte dødsfall i uke 46 etter 42 i uke 45. De siste
4 uker var medianalderen på de døde 85 år (nedre-øvre kvartil: 79-92 år). Antall dødsfall i uke 46 er det høyeste registrert i 2021 og på nær tilsvarende
nivå som i begynnelsen av pandemien.
• Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært økende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 1. november på 1,2 (95 %
CI 1,0–1,2).

• Kommunene må bidra til å øke etterlevelse av de generelle smittevernrådene i befolkningen, herunder den sterke oppfordringen til både vaksinerte og
uvaksinerte om å holde seg hjemme og teste seg ved nyoppståtte symptomer. Kommunene må sørge for at innbyggerne har god tilgang til selvtester
og bidra til god informasjon om hva de skal gjøre ved positiv selvtest. Kommunene og sykehusene må ha beredskap for fortsatt økning av covid-19 og
en samtidig økning med andre luftveisinfeksjoner.
• Utbruddet av RS-virus i Norge ser ut til å ha nådd toppen, men er fremdeles på et høyt nivå. I tillegg til RS-virus er parainfluensavirus og rhinovirus
mest hyppig forekommende av de luftveisagens FHI overvåker ukentlig.

Nasjonal pressekonferanse med ny informasjon 30.11.21
Regjeringen innfører nye nasjonale tiltak - regjeringen.no

Nye nasjonale tiltak:
Innfører to nye regler:
• Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en
negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert.
• Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager.
Nye nasjonale anbefalinger:
• Det innføres også en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
• Regjeringen innfører en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og
på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.
• I tillegg viderefører vi anbefalingen om jevnlig teste skoleelever i områder med økende smittespredning og
høy belastning i helse- og omsorgstjenesten
• Regjeringen ber om at kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten vurderer økt brukt
av hjemmekontor.

Lokal status og utvikling – per 28.11
• Totalt antall påvist smitte: 7252
• Tilfeller siste 7 dager: 458
• Tilfeller siste 14 dager: 782
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Antall tilfeller av covid-19 i Drammen kommune, per dag.

Nærmere om smitte - aldersfordeling

Antall smittede per aldersgruppe, uke 47

Antall smittede per aldersgruppe per uke

Nærmere om smitte antall med ukjent smittevei og smitte fordelt på kommunedeler
Kommunedeler - antall smittede i de
ulike kommunedelene per uke
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Vaksinasjon ved utgangen av uke 47
• Totalt er det gitt 155 777 vaksinedoser koronavaksine til personer folkeregistrert i Drammen.
• I uke 47 ble det satt ca. 1 380 vaksinedoser koronavaksine i hovedsak ved vaksinasjonslokalet på Gulskogen senter.
• Det er sendt ut SMS til alle innbyggere over 65 år med tilbud om å booke time for oppfriskningsdose med koronavaksine. Av ca. 17
200 innbyggere over 65 år som har fått andre dose, er det nå bare ca. 2 500 innbyggere som ikke har booket time for
oppfriskningsdose. Alle over 80 år som ikke har bestilt time er forsøkt kontaktet per telefon.
• Folkehelseinstituttet har nå anbefalt at alle over 45 år får en oppfriskningsdose når det er gått 6 måneder siden basisvaksinasjon. I
tillegg er det også anbefalt oppfriskningsdose for alle 18-44 år med alvorlig underliggende sykdom (risikogruppe 4).
• Regjeringen har bedt kommunene om å øke sin samlede ukentlige vaksinekapasitet for koronavaksinasjon og influensavaksinasjon
fra 200 000 til 400 000 doser i uken, for Drammens del vil det si en kapasitet på 7 000-8 000 doser i uken.
• For å møte disse nye vaksinekravene er det nye store vaksinasjonsdager i Drammenshallen mandag til torsdag i uke 49 og én dag i
uke 50 og én dag i uke 51. Disse dagene vil det være bemanning også via øvrige virksomheter, slik det har vært rigget tidligere.
• Drammen er godt i rute til å klare å tilby oppfriskningsdose til >65 år, influensavaksinering, 2. dose til 16-17 åringer og
oppfriskningsdose til helsepersonell før Jul. I tillegg håndterer vi løpende nye 1. og 2. doser. I tillegg vil vi påbegynne vaksinering
av øvrige anbefalte grupper før Jul.
• Det er viktig at alle virksomheter som bidrar inn i vaksineriggen har tilgjengelige ressurser gjennom våren 2022. Nasjonalt er det
varslet at vi skal planlegge for å kunne tilby alle i aldersgruppen 18-64 år en oppfriskningsdose i 2022. Dette utgjør i
størrelsesorden 40 000 – 50 000 doser – tilsvarende 16 –20 lange dager med stor vaksinasjonsrigg i Drammenshallen.
• Da leieavtalen med Gulskogensenteret er usikker etter nyttår, jobbes det nå med nytt lokale for løpende vaksinering. Det forsøkes å
få til et lokale som er større enn dagens lokale for å kunne begrense belastningen på Drammenshallen.
• Det viktig at lederne i virksomhetene fortsetter å stimulere til at alt helsepersonell med pasientkontakt tar influensavaksine og
at ansatte i helse- og omsorgstjenesten tar oppfriskningsdose av koronavaksine.

Omikron – ny variant av i omløp i verden
Folkehelseinstituttet sin første riskovurdering datert 28.11:
• Det er sannsynlig at omikron er mer smittsom enn delta
• Det er så langt lite sannsynlig at omikron gir mer alvorlig sykdom
• Det er for tidlig å si noe om påvirkning på vaksineeffekten
• Det er liten sannsynlighet for at antigen hurtigtestene vi bruker skal ha betydelig lavere sensitivitet
for omikron enn delta.
• Inntil videre er det ønskelig å stoppe eventuelle lokale utbrudd med omikronvarianten i Norge,
men dersom omikronvarianten har betydelig større spredningsevne enn deltavarianten, er det ikke
mulig å hindre at omikronvarianten blir den dominerende varianten
• Det fokuseres på viktigheten av raskt å få gitt oppfriskning til alle over 65 år og ansatte i helse og
omsorgtjenestene.
• Det er innført egen regler for isolasjon, karantene og testing ved mistanke om eller påvist omikron.

Utfordringsbildet fremover
•

En ny virusvariant Omikron er i omløp i verden og ser ut til å spre seg veldig raskt. (Se også forrige lysark.)

•

Nasjonalt og lokalt stiger smittetallene. Flere steder i landet settes det nå i verk lokale tiltak og enkelte sykehus rapporterer om stor belastning av pasienter
generelt. Foreløpig har iverksatte lokale tiltak i andre kommuner dreid seg om bruk av munnbind, avstand og intensivering av testing, isolering og
smittesporing.

•

Det er økende belastning på vårt lokale sykehus og det er gått i gul beredskap.

•

Vi må ha beredskap for raskt å kunne iverksette lokale tiltak. Tiltakene er forventet å være koordinert interkommunalt. På kommuneoverlegenivå er det
ukentlig dialog. Det er viktig at det også er en løpende kontakt og beredskap for dette på politisk, administrativt og juridisk nivå. Statsforvalter er tillagt
rollen å samordne.

•

Det er utfordrende å vurdere forholdsmessighet av tiltak når man skal veie belastningen på befolkningen av tiltak opp mot belastning i sykehus. Med de
parameterne vi har tilgjengelig fremstår det ikke som man ser et stort omfang av alvorlig sykdom og død av covid, men at hovedutfordringen nå er den
samlede belastningen på intensivkapasitet i sykehusene av covid og andre tilstander.

•

Vi ser at det er stor pågang på allmennlegetjenestene hos fastlege og legevakt av pasienter med luftveissymptomer. Vi forventer at dette vil vedvare og
sannsynligvis øke i løpet av vinteren. Det er viktig at legevakt er dimensjonert for kunne håndtere dette.

•

Symptomtrykket i befolkning er høyt og økende, og vi må være forberedt på økende korttidsfravær.

•

Institusjonene må være forberedt på utbrudd av luftveissykdom og håndtering av dette.

•

Vi ligger stadig under landsgjennomsnittet for vaksinasjonsdekning for koronavaksine og må fortsette å jobbe med tiltak særlig rettet mot
minoritetsgrupper som skiller seg tydelig ut med lav vaksinasjonsdekning.

•

Beredskap har gjort en grovkartlegging av vaksinasjonsstatus koronavaksine hos helsepersonell i kommunen. Mange virksomheter rapporter
vaksinedekningen over 90% men noen virksomheter har lavere vaksinedekning og dette må det jobbes videre med.

•

Vi må også i tiden fremover ha fokus på influensavaksinering hos vårt helsepersonell for å få opp vaksinasjonsdekningen.

•

Vi trenger en robust og stabil vaksinerigg også i 2022. Da leieavtalen med Gulskogen-senteret er usikker etter nyttår, jobbes det nå med nytt lokale for
løpende vaksinering. Det forsøkes å få til et lokale som er større enn dagens lokale for å kunne begrense belastningen på Drammenshallen. Det er viktig
at alle virksomheter som bidrar inn i vaksineriggen har tilgjengelige ressurser gjennom våren 2022.

Risikovurdering for Drammen kommune
• Antall innleggelser ved Sykehuset i Drammen har økt fra forrige uke til 12 innlagte hvorav 4 på intensiv og to av disse på respirator. Det er meldt
om at sykehuset har gått til gul beredskap – og også oppfordret kommunen til å sørge for at utskrivningsklare pasienter ikke blir liggende på
sykehuset.
• Drammen kommune har ingen innlagte covid-pasienter eller influensapasienter ved våre egne institusjoner
• I uke 47 har vi hatt flere enkelttilfeller knyttet til helseinstitusjoner, boliger og hjemmetjenester som medfører testing. Det har vært to mindre
utbrudd knyttet til hjemmetjenesten. Det er flere større utbrudd knyttet til flere skoler i kommunen, hvor det det pågår testing.
• Smittetrykket hos barn og unge er jevnt høyt og tilsvarende i foreldregenerasjon (30-49 år) – det er fortsatt relativt få eldre (>60 år) som er syke.
• For sjette uke på rad se vi at antall testede med PCR øker. Antallet som tester seg er nå moderat men positivandelen er svært høy og vi må anta
at det er betydelig mer smitte i samfunnet enn det vi avdekker. I testtallene inngår ikke hjemmetesting. Det er distribuert ut ca. 13 100
hjemmetester siste uke, i tillegg kommer salg av hjemmetester via apotek.
• Det påvises fortsatt kun noen få tilfeller i uken av influensa nasjonalt og det testes mer enn normalt.
• Vaksinasjonsdekningen øker gradvis. 76,6 % har fått første dose, det er 2,0 prosentpoeng under landsgjennomsnittet, 67,5 % har tatt andre dose,
det er 3,4 prosentpoeng under landsgjennomsnittet og 8,9% har tatt tredje dose, det er 1,1 prosentpoeng under landsgjennomsnittet.
• Situasjonen passer med det som kalles senario 2 i kommuneoverlegehåndboka: "Et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som
påvirker samfunnet i noe grad" – smittetrykket er stigende, og det er økende press på primærhelsetjenesten på grunn av luftveisinfeksjoner og
det er nå også tilkommet flere innleggelser siste uken.
• I samarbeid med kommuneoverlegene i Asker, Bærum og Lier gikk vi ut torsdag 25.11 med forsterkede smittevernråd (se nest siste lysbilde).
• Vi har også ukentlig dialog med sykehuset og kommuneoverleger i nabokommuner.

Kommuneoverlegene i Asker, Bærum, Drammen og
Lier gikk felles ut med følgende råd 25.11:
For å hindre at smitten stiger så mye at tjenestetilbudet trues, anbefaler
smittevernoverlegen følgende:
• Ta kontakt med vaksinasjonslokalet for vaksine om du ikke er fullvaksinert.
• Vær hjemme når du er syk.
• Ha lav terskel for å teste deg mot covid-19
• Bruk munnbind i taxi, på kollektivtransport, i butikker og kjøpesentre.
• Vask hender når du kommer hjem, og benytt spritdispensere i det offentlige
rom.
• Har du et yrke der jobben din enkelt kan gjøres fra hjemmekontor ha dialog
med sjefen din om dette er aktuelt for deg. Hjemmekontor bidrar generelt til
redusert mobilitet i samfunnet.

Status etter uke 47
fra Smittevernrådet

