
Koronasituasjonen
Orientering i Eldrerådet 21.01.21

Med data oppdatert per utgangen av uke 2
https://drammenkommune.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/14aabcf534ca484f9d868dcda2bb980c
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Antall tilfeller per uke, ukenummer år 2020-2021

https://drammenkommune.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/14aabcf534ca484f9d868dcda2bb980c


Lokal status og utvikling - per 19.01

• Totalt antall påvist smitte: 2246

• Tilfeller siste 7 dager: 95

• Tilfeller siste 14 dager: 189

• Totalt antall døde: 45

• Drammen kommunes institusjoner 
14 smittende i isolasjon ( inkludert 
gjestepasienter) 

• Drammen sykehus

• 6 inneliggende Antall tilfeller av covid-19 i Drammen, per dag og som glidende 
5 dagers gjennomsnitt
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Alder i 10-års
Intervaller, uke 
49 til uke 2



Kvantitative vurdering for Drammen

• Etter uke 2 ligger kommunen på nivå 3 for indikatoren antall nye tilfeller 
meldt per 100 000 innbyggere siste 14-dager, med 189 tilfeller siste 2 uker.

• Andel positive har ligger på nivå 3-4, som er 2-9 %. Snitt siste 2 uker 2,6 %.

• For indikatoren Reproduksjonstallet R, gjøres ikke beregninger på 
kommunenivå. Så lenge vi har omtrent samme nivå, er R tilnærmet 1,0, 
hvilket er nivå 3.

• For indikatoren som går på smittenivå i området, har alle Drammens 
nabokommuner over 50 nye tilfeller per 100 000 innbyggere siste 14 dager, 
hvilket plasserer denne indikatoren på  nivå 5.



Kvalitativ vurdering for Drammen

• Antall påvist smittet har flatet ut på et relativt høyt nivå, de tre siste ukene 

med smittetall på 84, 94 og 95

• Andelen med ukjent smittevei er < 10 % for tredje uke på rad, et positivt tegn

• En stor andel av de smittede er knyttet til kjente store utbrudd, hvilket betyr 

at den generelle utbredte smitten i samfunnet synes å ha avtatt

• Det er to store utbrudd som har dominert den siste tiden, ved Fjell BSS og 
ved ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus. Utbruddene ble raskt veldig 
store, og begge har fått påvist virusvarianter knyttet til utbrudd som har vært 
vanskelige å håndtere.

• Andelen med påvist smitte er ytterligere redusert, men dette skyldes nok at 

et høyt antall helsepersonell testes som et forebyggende tiltak



Risikonivå og anbefalinger

• Lokalt risikonivå vurderes til nivå 3, «økende spredning»

• Det er viktig å være klar over at konsekvensen av tiltaksreduksjon med smitte 
fortsatt tilstede i samfunnet, er å legge til rett for nye utbrudd

• Nasjonale føringer er at man lokalt fortsatt skal ha tiltak på bakgrunn av 
smittenivå, og selv om smittesituasjonen i dag er på sitt gunstigste siden 
oktober, er det stor sannsynlighet for nye smitteoppbluss i vinter

• Denne  tilnærmingen tar høyde for risikoen i situasjonen, ved at man raskt 
må sette inn forsterkede tiltak når det har tilkommet smitteøkning



Ukestatus innmeldt 19.01.2021

• Antall personer inneliggende med covid-19 i sykehjem institusjon og annen bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester på rapporteringstidspunktet.

Totalt 9+7 (2 Fjell, 1 Isolasjonsposten Strømsø, 2 Filten, 4 Helsehuset samt at vi har lånt 5 
plasser i Bærum og 2 i Asker). Det er da pågående utbrudd på Filten, Helsehuset og Fjell 
sykehjem hvor det nå foregår regelmessig testing.

• Antall covid-19-syke personer som er hjemmeisolerte eller isolert i annet egnet sted i 
kommunen på rapporteringstidspunktet 157 

• Antall personer (nærkontakter) i karantene i kommunen på rapporteringstidspunktet. 259

• Antall personer kommunen benyttet til smittesporing siste uke. 47 (antall vakter som har 
vært involvert i arbeidet) disse vaktene er fordelt på 15 personer sist uke i tillegg 7 
kommuneoverleger.

• Antall personer totalt som kommunen ved behov har tilgjengelig for smittesporing på 
rapporteringstidspunktet. 31 (+7 kommuneoverleger som bakvakter)



SMITTESPORING VED KOMMUNENS INSTIUSJONER 

• Frivilling testing av alle som har sitt virke ved kommunens institusjoner fra 14. desember. 700-1200 tester 
seg pr. uke. Dette vil fortsette til alle sykehjemsbeboere er fullvaksinert. 

• Ved utbrudd i sykehjem endrer testingen seg til å bli utbruddsetterforskning

Testregime for ansatte og beboere i berørte enheter ved bekreftet covid-19
Ansatte (som ikke er i karantene) og beboere (nærkontakter og andre asymptomatiske) i berørte enheter 
testes for på dag 0, og ved negativ test hver 3. dag i 10 dager etter siste positive funn. 

• Starter nå også med prøvetakning fra 1. dag v innleggelse av alle nye uansett symptomer. ( Vha Testbil til 
virksomhetene) 

• Ved utbrudd i kommunens institusjoner jobber smittesporingsteamet 
/kommuneoverlege/smittevernoverlegen i et tett samarbeid med virksomheten/ledelsen. Veiledning fra 
Folkehelseinstituttet benyttes hyppig i slike situasjoner. 

• https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-
19/?term=&h=1#utbruddshaandtering

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/?term=&h=1#utbruddshaandtering


Koronavaksinasjon
• Følger nasjonale prioriteringer

• Helsepersonell inntil 20%, oppstart fra uke 2

• 349 vaksiner ble gitt forrige uke

• Vi er ferdig med å vaksinere de fleste beboere på sykehjem ila denne uke 3

• Begynner denne uken med noen hjemmeboende over 85 år som ikke 
kommer seg til vaksinasjon i tillegg til sykehjemsbeboere og prioritert 
helsepersonell
• helsepersonell Fjell, sykepleiere til omdisponering, sykepleiere isolasjonspost/KAD/avd

2 Helsehuset, sykehjemsleger, sykepleiere Feltsykepleien, sykepleiere Helsehuset og 
Bråta, lab

Kommune Kommuner Uke 1 (hetteglass) Uke 2 (hetteglass) Uke 3 (hetteglass)* Uke 4 (hetteglass)
DRAMMEN VIKEN 3005 59 47 37 138



Følg med på kommunens hjemmeside:

Vaksinering mot korona | Drammen kommune

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/korona/korona-vaksinasjon/

