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0

50

100

150

200

250

300

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Antall tilfeller per uke, ukenummer år 2020 



Lokal status og utvikling per 09.11

• Totalt antall påvist smitte: 886

• Tilfeller siste 7 dager: 303

• Tilfeller siste 14 dager: 492

• Totalt antall døde: 17

• Drammen sykehus

• 9 inneliggende
(ikke oppgitt hjemkommune) Figur 1. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per uke basert på 

prøvedato gjennom hele pandemiperioden, Drammen kommune 
(kilde: FHI)





Aldersfordeling

Figur 7. Antall tilfeller av covid -19 per 
100 000 innbyggere per uke etter 
aldersgrupper gjennom hele 
pandemiperioden, Drammen kommune 
(kilde: FHI)



Fødeland

Figur 10. Antall tilfeller av covid-19 
fordelt på fødeland gjennom hele 
pandemiperioden, Drammen kommune 
(kilde: FHI)



Fødeland

Fødeland (n=489) Andel

Norge 59%

Somalia 11%

Afghanistan 6%

Tyrkia 3%

Polen 3%

Pakistan 2%

Andre land ≤1%

Samlet i uke 44 og 45 fordeler fødeland seg slik (kilde: FHI)



Aktuelle utbrudd

• De aller fleste smittede kan spores til allerede kjente smittekjeder/klynger

• Nye smittekjeder/klynger oppdages likevel hver dag, er dem som kalles 
«ukjent smittevei»

• I det siste har vi sett en økende smitte innad i ulike innvandrermiljøer

• Antallet smittede gjør at alle deler av samfunnet med høy sannsynlighet vil 
involveres i smittesporing og karantene



Vurderinger for Drammen kommune
• Det er nå utbredt smitte i Drammen kommune

• Med smittetall siste 14 dager på 492, kombinert med en modellering som tilsier at vi får påvist 
om lag 40% av tilfellen, vil anslagsvis 1200 drammensere ha blitt smittet av covid-19 i denne 
perioden. Dette er over 1,1% av drammens befolkning.

• Forventet videre forløp
• Høy risiko for massesmittehendelser

• Med et høyt antall smittede er risikoen stor for at en smittet deltar på arrangement
• Forbud mot arrangement og skjenkestopp reduserer risikoen betydelig

• Stigning i antall alvorlige forløp
• Alvorlig sykdom kommer vanligvis i 2. sykdomsuke

• Innførte tiltak* forventes å kunne ha effekt etter 1-2 uker
• Det forventes først en redusert stigning, deretter utflating og nedgang i smittetilfeller

• Tiltaksnivå i skolene vurdert løpende av lokal helsemyndighet sammen med 
skoleeier. I dag besluttet rødt nivå på både barne- og ungdomsskoler, i tillegg til 
videregående skoler og voksenopplæring. Innføres fra 12. november.


