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Det vises til statusoppdateringen for koronasmitte 09.03, som viser en betydelig oppgang.
I denne sammenheng ønsker vi besvart følgende:


Har vi noe tall på hvor mange som er innlagt eller har sterke symptomer?

Vi mener dette er interessant å finne ut av og ha som kunnskapsgrunnlag før behandling av eventuelle
lokale tiltak. Dersom det er mange smittede, men få alvorlig syke, så er innsender av den oppfatning at
det bør tillegges noe vekt.
Dersom det blir innført nasjonale overgripende tiltak etter at spørsmålet er innsendt så blir naturligvis
kunnskapsgrunnlaget noe mindre viktig opp mot det lokale handlingsrommet for beslutninger, men det
er uansett interessant å vite svaret på spørsmålet.
Svar
I et typisk alvorlig forløp av covid-19 tilkommer forverringen 1 ukes tid ut i sykdomsforløpet. Vi har
erfart i Drammen, som andre steder, at antallet sykehusinnleggelser øker en stund etter at smittetallene
har økt. Dette skjer gjerne 2-3 uker senere. En viktig årsak er at smittespredningen skjer mest i
aldersgrupper med lavere risiko for alvorlig forløp (nå for tiden dominerer personer mellom 13-29 år
blant de smittede i Norge), før disse personene smitter personer som har høyere risiko for alvorlig
forløp.
Vestre Viken har daglig oppdatering av antall personer inneliggende med covid-19 på de forskjellige
sykehusene, inkludert Drammen sykehus. Denne oversikten finner man på deres nettsider: Beredskap Vestre Viken
I dag er det 3 personer innlagt på Drammen sykehus med covid-19. Det blir ikke oppgitt
hjemstedskommune.
Smittede personer følges opp av fastlegen, og har ikke meldeplikt på graden av symptomer. Det er
derfor ikke statistikk over hvor mange av de smittede som har sterke symptomer.
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