
Koronasituasjonen
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Med data oppdatert per utgangen av uke 45
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Nasjonal status og utvikling per 07.11.21
• Det har vært en oppgang i antall meldte tilfeller sist tre uker. Det er foreløpig meldt 9 728 tilfeller av covid-19 i uke 44, 39 % 

økning siden uke 43 (6 992).

• Insidensen av meldte tilfeller (antall per 100 000 innbyggere) i uke 44 var nesten fire ganger høyere blant uvaksinerte enn blant 
fullvaksinerte individer 16 år og eldre.

• Antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak har økt siste tre uker. Det er foreløpig rapportert om 135 
nye pasienter i uke 44, etter 111 i uke 43. Tallene for siste uke forventes oppjustert. Det har vært en økende trend i 
aldersgruppen ≥65 år de siste fire ukene, med 73 nye pasienter innlagt i uke 44 sammenlignet med 30 i uke 41, og antallet i 
aldersgruppen ≥65 år er nå tilsvarende det høyeste nivået i våren 2021. Det er foreløpig rapportert om 28 nye pasienter innlagt i 
intensivavdeling i uke 44, etter 21 i uke 43.

• Vaksinasjonsstatus var tilgjengelig for 120 nye pasienter innlagt med covid-19 som hovedårsak i uke 44. Av disse var 56 (47 %) 
uvaksinert og 61 (51 %) fullvaksinert. Insidensen av nye innleggelser i sykehus er betydelig høyere blant uvaksinerte enn 
vaksinerte. Den siste uken har den gjennomsnittlige insidensen økt særlig blant personer ≥75 år og uvaksinerte personer 45–64 
år. Blant 415 fullvaksinerte innlagt med covid-19 som hovedårsak fram til nå er medianalderen 77 år (nedre–øvre kvartil: 65-84),
og 321 (77 %) tilhører risikogrupper med høy eller moderat risiko for alvorlig forløp av covid-19.

• Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært økende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall 
fra 10. oktober på 1,3 (95 % CI 1,0–1,6). Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at 
reproduksjonstallet for en uke siden var 1,1 (95 % CI 0,9–1,3). Det er forskjeller i trend mellom de ulike fylkene.

• Epidemien fortsetter å øke i omfang, særlig blant uvaksinerte barn og unge, som i liten grad blir alvorlig syke. Høy 
vaksinasjonsdekning bidrar til å bremse, men ikke stoppe, spredningen blant unge voksne, middelaldrende og eldre. Med høy 
smittespredning i samfunnet, finner likevel viruset fram til dem som har risiko for alvorlig forløp og innleggelse, nemlig de
uvaksinerte og de eldste. Det er nødvendig å minne alle uvaksinerte voksne om at vaksinasjon kan beskytte dem mot alvorlig 
sykdom. Oppfriskningsdosen til de eldste vaksinerte vil forhåpentligvis beskytte dem ytterligere, og kommunene må prioritere 
denne vaksineringen de nærmeste ukene.

• 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.

Kilde: www.fhi.no/publ/2020/koronavirus-
ukerapporter/ Ukerapport uke 44, FHI

http://www.fhi.no/publ/2020/koronavirus-ukerapporter/


Regional status Oslo og Viken – per 16.11.21

• Smitteøkningen har fortsatt denne uken, med en økning fra 3917 i forrige uke til 5320. 
Dette tilsvarer en økning på ca. 35% mot 25% forrige uke. Økningen er betydelig større i 
Viken (45%) enn i Oslo (25%). Situasjonsbildet er krevende, med økende smittetall i tillegg 
til betydelig belastning knyttet til andre luftveisinfeksjoner.

• 35% av kommunene melder at det er utfordrende å opprettholde tilgang til kritisk 
personell. Dette er en økning fra forrige uke (25%). Utfordringene er knyttet til økt 
sykefravær blant helsepersonell i tjenestene, økt etterspørsel etter tjenestene og en 
vedvarende og svært krevende rekrutteringssituasjon. Det meldes også om stor pågang på 
fastlege- og legevaktstjenestene av personer med luftveissymptomer. 

• Smitten fordeler seg jevnt på aldersgruppene, men flere kommuner melder om økende 
smitte hos barn og unge i skolealder og smitteutbrudd i skoler og barnehage. Det 
rapporteres også om flere smitteutbrudd i institusjoner og hjemmetjenester. Noen 
kommuner melder om høy andel med ukjent smittevei 

• Statsforvalteren i Oslo og Viken har mottatt en rekke henvendelser fra kommunene, 
herunder Oslo, som etterspør hvilke føringer som skal gjelder for beredskapsnivået etter 
nyttår, inkludert dekning av kostander. Med tanke på kommunenes behov for planlegging 
og forutsigbarhet ber vi om en snarlig avklaring på dette spørsmålet.



Lokal status og utvikling – per 15.11

• Totalt antall påvist smitte: 6 469
• Tilfeller siste 7 dager: 292
• Tilfeller siste 14 dager: 430

• Totalt antall døde: 50

• Drammen sykehus
• 8 inneliggende hvorav 3 

intensiv
(ikke oppgitt hjemkommune for pasienter)

Antall tilfeller av covid-19 i Drammen kommune, per dag.
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Nærmere om smitte - aldersfordeling 

Antall smittede per aldersgruppe, uke 45 Antall smittede per aldersgruppe per uke



Nærmere om smitte -
antall med ukjent smittevei og smitte fordelt på kommunedeler 

Ukjent smittevei –
antall per uke

Kommunedeler - antall smittede i de 
ulike kommunedelene per uke
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Nærmere om smitte - fødeland og opphav

39 40 41 42 43 44 45

Norge 32 40 21 40 66 85 202

Utlandet 24 23 17 31 35 53 87
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Smittested siste 14 dager



Testing og analyse

38 39 40 41 42 43 44 45

Totalt 2411 1106 906 717 974 1220 1383 2194

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Tester ved Drammen legevakt, per uke

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

2
0

-1
4

2
1

-7

2
1

-9

2
1

-1
1

2
1

-1
3

2
1

-1
5

2
1

-1
7

2
1

-1
9

2
1

-2
1

2
1

-2
3

2
1

-2
5

2
1

-2
7

2
1

-2
9

2
1

-3
1

2
1

-3
3

2
1

-3
5

2
1

-3
7

2
1

-3
9

2
1

-4
1

2
1

-4
3

2
1

-4
5

Andel positive av testede drammensere

Fordi mange negative siles ut gjennom hurtigtesting før PCR 
er ikke positivandelen sammenlignbar igjennom pandemien



Vaksinasjonsstatus hos smittede over 11 år

Ut fra tallene fra uke 45 kan de se ut som at det nå er ca. 3,5 
ganger større sannsynlighet for at en uvaksinert person 
blir smittet, enn for en fullvaksinert person. Her er tallene 
relativt små og det vil være en del usikkerhet i disse tallene.
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Aktivitet ved Legevakten til og med uke 45

Antall pasientkontakter ved 
luftveisklinikken og ordinær 
legevakt ved Drammen legevakt, 
per uke.

Antall pasienter med bekreftet 
eller mistenkt covid-19 eller øvre 
luftveisinfeksjon som har vært til 
konsultasjon ved Drammen 
legevakt, per uke.
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Vaksinasjon ved utgangen av uke 45
• Totalt er det gitt 145 814 vaksinedoser koronavaksine til personer folkeregistrert i Drammen.

• I uke 45 ble det satt ca. 4 700 vaksinedoser koronavaksine i hovedsak i Drammenshallen og noe 
ved vaksinasjonslokalet på Gulskogen senter. Av dette var det ca. 390 helsepersonell som fikk 
oppfriskningsdose (3. dose) med tilgjengelige restdoser.

• 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. 4 500 innbyggere som ikke har booket time for oppfriskningsdose.

• Det planlegges nye store vaksinasjonsdager i Drammenshallen i uke 49. Disse dagene vil det være 
bemanning også via øvrige virksomheter, slik det har vært rigget tidligere.

• Kommunens egne kampanjedager for influensavaksinering var i uke 45 og det ble satt ca. 1200 
influensadoser og ca. 350 pneumokokkvaksiner disse dagene.

• 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.



Kvantitativ vurdering av pandemisituasjonen for 
Drammen kommune per utgangen av uke 45
(Rapporteres fortsatt i Sykdomspulsen)

• Kommunen er på terskelverdi 4 for indikatoren antall nye tilfeller meldt per 100 000 
innbyggere siste 14-dager, med 399,6.
• Terskelverdi 4 er 200-399 tilfeller

• Terskelverdi 5 er > 400 tilfeller

• 27 % har ukjent smittevei siste 14 dager

• Andel positive tester siste 14 dager ligger på terskelverdi 5, med 11,4 %.
• Terskelverdi 3-4 er 0,5-4,9 %.

• Terskelverdi 5 er > 5%

• Smittetrenden er «økende».

• 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.



Risikovurdering for Drammen kommune

• Antall innleggelser ved Sykehuset i Drammen har økt til 8 innlagte hvorav 3 på intensiv. Det er ikke meldt om at sykehuset har økt beredskap.

• Drammen kommune har ingen innlagte covid-pasienter eller influensapasienter ved våre egne institusjoner

• I uke 45 har vi hatt flere enkelttilfeller knyttet til helseinstitusjoner, boliger og hjemmetjenester som medfører testing. Det har vært flere større 
utbrudd knyttet til flere skoler i kommunen, hvor det det pågår testing.

• Smittetrykket hos barn og unge øker igjen – men det er fortsatt relativt få eldre som er syke.

• For fjerde 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 mer betydelig mer smitte i samfunnet enn det vi avdekker. I testtallene inngår ikke hjemmetesting men det er distribuert ut ca. 5 600 
hjemmetester siste uke, i tillegg kommer salg av hjemmetester via apotek.

• Det er ikke påvist influensavirus i Drammen så langt denne sesongen.

• Vaksinasjonsdekningen øker gradvis. 76,3 % har fått første dose, det er 2,0 prosentpoeng under landsgjennomsnittet og 67,1 % har tatt andre 
dose, det er 2,9 prosentpoeng under landsgjennomsnittet.

• Jmf. koronaveileder har vi intensivert og senket terskelen for testing i skolene og etter oppfordring fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 
har vi gått ut lokale råd i samråd med nabokommunene (se siste lysark).

• 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.

• Sist uke hadde vi dialog med både statsforvalteren og nasjonalt smittesporingsteam ved Folkehelseinstituttet, og vi følger tett dialogen 
statsforvalteren har med andre sykehusområder i Viken. Vi har også ukentlig dialog med sykehuset og nabokommuner. 



Utfordringsbildet fremover
• 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.

• 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.

• Vi ser at det er stor pågang på allmennlegetjenestene hos fastlege og legevakt av pasienter med 
luftveissymptomer og 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 stadig økende 
korttidsfravær.

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

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

• Det rapporteres om en stor belastning både på legevakt og fastleger av luftveispasienter.



Kommuneoverlegene i Asker, Bærum, Drammen og 
Lier gikk felles ut med følgende råd 12.11:
For å hindre at smitten stiger så mye at tjenestetilbudet trues, anbefaler 
smittevernoverlegen følgende:

• Vær hjemme når du er syk

• Ha lav terskel for å teste deg mot covid-19

• Last ned smittestopp-appen til Folkehelseinstituttet (FHI)

• Vask hender når du kommer hjem, og benytt spritdispensere i det offentlige 
rom.

• Har du et yrke der jobben din enkelt kan gjøres hjemmefra, ha dialog med 
sjefen din om dette er aktuelt for deg.

• Har du ikke vaksinert deg enda? Ta kontakt med kommunen for vaksinering.

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/koronavaksine/registrering-og-timebestilling/


Status etter uke 45
fra Smittevernrådet


