
Koronasituasjonen
Orientering til Hovedutvalget HSO 28.01.21

Med data oppdatert per utgangen av uke 3
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


Nasjonal status og utvikling
• Data fra overvåking og modellering viser en nedgang i smittespredning 

siste uke, trolig et resultat av forsterkede nasjonale smitteverntiltak

• Antall og andel smittet i utlandet har vært høyere de siste to uker enn i de 
foregående uker

• Siden 4. januar har det vært et gjennomsnittlig reproduksjonstall på 0,7

• Anslagsvis 65 % av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har 
blitt oppdaget

• Det er viktig at kommunene opprettholder beredskap for raskt å oppdage 
og få kontroll på utbrudd lokalt, og fortsetter vaksinasjonen

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

Merk påvist mutert virus (UK-varianten) i Nordre Follo – økt risiko regionalt og nasjonalt



• Utbrudd på sykehjem (Langhus bo- og servicesenter) i Nordre Follo kommune . Den 
britiske varianten av koronaviruset. Virusmutasjonen antas å ha dukket opp i 
London eller Kent i Storbritannia i september. langtrukket og vanskelig å få kontroll 
over. Forgreninger skoler, barnehager. UK-varianten er estimert å være 50-70 % mer 
smittsomt, og vil gi en beregnet økning på 0,4 i R-tallet.

• 10 nabokommuner definert som nivå 5 fra lørdag 23.01.
• 15 nabo til nabokommuner definert i nasjonal forskrift som nivå 4 fra mandag 

25.01.
• Vurderes løpende mht videre tiltak.
• Rutine for prøvetakning av ansatte i samfunnskritiske yrker som bor i 

utbruddskommuner

Påvist mutert virus (UK-varianten) i Nordre Follo – økt risiko regionalt og nasjonalt



Lokal status og utvikling - per 25.01

• Totalt antall påvist smitte: 2333

• Tilfeller siste 7 dager: 87

• Tilfeller siste 14 dager: 182

• Totalt antall døde: 46

• Drammen sykehus

• 8 inneliggende
(ikke oppgitt hjemkommune)

Antall tilfeller av covid-19 i Drammen, per dag og som glidende 
5 dagers gjennomsnitt
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Alder og kjønn for de smittede fra uke 52, og alder for perioden uke 1 til uke 3.



Fødeland
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Fødeland for smittede, per uke

Utlandet Norge
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Testing og analyse 
• Nokså stabilt antall testede, men fra uke 51 utgjør 

helsepersonell ca. 700 av testene, i uke 1 og 2 var 
1300 helsepersonell

• Andelen påvist smitte nokså stabil
• Testkapasiteten er god, men noe forlenget 

analysetid ved sykehuset mot slutten av uke 2 
relatert til screening av sykehusansatte
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Antall tester Drammen legevakt per uke, fra uke 40



Fordeling kommunedel, absolutte tall



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 179,2.

• Andel positive har ligger på nivå 3-4, som er 2-9 %. Snitt siste 2 uker 2,5 %.

• 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 fire siste ukene med 

smittetall på 84, 94, 95 og 87

• Andelen med ukjent smittevei var < 10 % tre uker på rad, men sist uke 11,5 %

• 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 
spredde seg ut i ulike grener i befolkningen. Ved begge utbruddene er det påvist 
virusvarianter knyttet til utbrudd som har vært vanskelige å håndtere. 

• Andelen med påvist smitte er relativt lav på 2,6 %, andelen ville vært 3,3 % uten 
screening av helsepersonell

• Det vurderes at det er en svært ustabil situasjon, dette trekker vurderingen oppover 
i risiko



Tiltaksvurdering 

• TISK-strategien (testing, isolering, smittesporing, karantene) har som mål å 
stoppe smittekjedene i den smittespredningen som vil forekomme

• Omfattende og effektiv TISK reduserer kontakthyppigheten mellom smittede 
og friske, og reduserer altså c
• Dette krever høy testaktivitet i befolkningen, og korrekt oppfølging av karantene og 

isolasjon

• Balansegangen mellom å begrense tiltak og å begrense smitte er skjør, med 
uønskede konsekvenser på begge sider



Isolasjonstilbud Drammen kommune 2021

• Drammen kommune har i 2020 hatt en isolasjonspost på Strømsø 
bo- og servicesenter. Posten kunne motta 4 pasienter samtidig. 
Dette har vært tilstrekkelig kapasitet i 2020. 

• Antall smittede pasienter / beboere som trenger å ha et kommunalt 
Isolasjonstilbud økte svært raskt fra romjul 2020



14.01.21: 
Kriseledelsen besluttet alternativ for å øke antall isolasjonsplasser i Drammen: 

Det har vært gjort en grundig kartlegging og gjennomgang av flere 
alternativer for å fatte beslutning på det beste alternativet for en 
midlertidig utvidet kapasitet for Isolasjonstilbud i Drammen. 

Sentrale faktorer for beslutningen: 

• Tidsperspektivet, dvs mulig å igangsette raskt
• Smittevernmessig tilfredsstillende
• Grad av driftskompleksitet
• Hensyn til konsekvenser for brukere og ansatte



Isolasjonspotene i Drammen 2021

Første etasje i tidligere kontorfløy ved Drammen Helsehus omgjøres til 
Isolasjonspost Helsehuset med 8 senger

Isolasjonsposten blir  bygningsmessig helt avstengt fra øvrig bygningsmasse, med egen inngang og 
garderobe, , eget pauserom og matlevering. Laboratoriet har flyttet ut for å gi plass til posten. 
Isolasjonsposten driftes av Helsetjenester, ved Virksomhet Drammen Helsehus.

I tillegg vil Isolasjonspost Strømsø bestå med 4 senger. 

Den vil driftes av Hjemmetjenester og Institusjon, ved Virksomhet Strømsø. 

Totalt vil dette gi en kapasitet på 12 Isolasjonsplasser, som er en tredobling av dagens kapasitet.
Denne kapasiteten kan ved ekstra stort behov utvides med en seng på hvert sted, dvs. totalt 14 plasser. 


