
Koronasituasjonen
Orientering til eldrerådet fra Smittevernrådet

Med data oppdatert per utgangen av uke 14
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
• I uke 13 fortsetter nedgangen i antall meldte tilfeller siden toppen i 

uke 11.

• Trenden er imidlertid usikker ettersom tallene er preget av en 
betydelig reduksjon (44 %) i antall personer testet gjennom 
påskeferieuka.

• Antall nye innleggelser og dødsfall har vært relativt stabilt de siste 
uker.

• Epidemien rammer landets kommuner veldig ulikt, Østlandet har om 
lag 3/4 av tilfellene.

• Den engelske virusvarianten er nå dominerende i mange deler av 
landet. Siden denne varianten har større underliggende 
spredningsevne, vil det kreves bedre effektivitet av tiltakene.

Kilde: Ukerapport uke 13 www.fhi.no/publ/2020/koronavirus-ukerapporter/



Lokal status og utvikling - per 12.4

• Totalt antall påvist smitte: 3764
• Tilfeller siste 7 dager: 148
• Tilfeller siste 14 dager: 328

• Totalt antall døde: 47

• Drammen sykehus
• 13 inneliggende, ned fra en 

topp på 18
(ikke oppgitt hjemkommune)

Antall tilfeller av covid-19 i Drammen, per dag og som glidende 
5 dagers gjennomsnitt
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Lokal status og utvikling



Alder for de smittede i uke 14, og alder og kjønn i uke 13 og 14.



Ukjent smittevei – antall per uke



Kvalitativ vurdering for Drammen

• Nedgang i smittetall har stagnert i kommunen, og stoppet opp i kommunedel 
Danvik/Austad/Fjell. Smittenivå her er nå på høyde med andre 
kommunedelers høyeste topper de siste ukene.

• Aldersgruppen <20 år har hatt en betydelig reduksjon i smittetall.

• Det er kommet større vaksineleveranser, med god fremgang i vaksineringen.



Vurderinger av tiltaksnivå

• Regionale tiltak er gjeldende til 25. april.

• Alle barne- og ungdomsskoler og barnehager i Drammen er på rødt nivå ut 
uke 16. Videregående skoler har rødt nivå ut uke 15, og planlagt 
vurderingsmøte denne uken.

• Det er startet opp utprøving av jevnlig testing av elever ved to skoler som var 
stengt uke 15, Galterud ungdomsskole og Drammen videregående skole.



Vaksinasjon per 12.04

• Totalt satt 21 287 doser i kommunal regi. Inkludert spesialisthelsetjenesten er det satt 23 971 
doser på innbyggere i Drammen

• Av de 21 287:

• Sykehjem – 1 162 doser

• Innbyggere hjemmevaksinering - 396 doser gitt

• Innbyggere massevaksinering – 15 862 doser gitt

• Prioritert helsepersonell – 3 867 doser gitt

• I uke 14 ble det satt 4 390 vaksinedoser.

• I uke 15 forventes det å sette ca. 4 700 vaksinedoser, i hovedsak til førstegangsdoser for personer i 
prioriteringsgruppe 4.

• Det gjennomføres vaksinering i Drammenshallen tirsdag, onsdag og torsdag og i Ebbestadhallen på 
fredag.



Status etter uke 14 fra 
Smittevernrådet


