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Oppsummert statistikk
Smitten fortsetter å stige i Lillestrøm. I uke 10 var det 231 nye smittede, noe som er
det høyeste antallet hittil i pandemien. Det gir oss en andel nye smittede på 469 per
100.000 de siste 14. dagene. 54 % av de nye smittede sist uke har mutert
virusvariant. De fleste med mutert virus har UK-variant, men det er også flere med
Sør-Afrikansk variant. Andel ukjent smitte har steget fra 14% til 19% i uke ti.
Smitten har økt i alle aldersgrupper. Barn og unge utgjør derfor en like stor andel av
det totalet antallet nye smittede i uke ti som de gjorde i uke ni: 28 %. Det betyr at
antallet nye smittede barn og unge den siste uken har steget like mye som
totalantallet nye smittede har steget, og det er en økning på 30%. Totalt 15 skoler og
seks barnehager er berørt av ny smitte denne uken. Det er flere utbrudd.
Ved sykehjemmene har det vært ny smitte ved LIBOS og Blaker bo- og
omsorgssenter i løpet av uke ti. Begge stedene er det ansatte som har vært smittet.
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Sykehjemmene følger anbefalt testregime fra Folkehelseinstituttet. Andelen smitte
blant de over 65 år ligger stabilt, og er gått ned med 1 % fra uke ni til uke ti.
Det ble tatt over 4000 tester i uke ti, noe som tilsvarte 4,7 % av befolkningen. Dette
er en økning fra uke ni. Alle grupper fra skoler og barnehager blir testet raskt på vei
inn i karantenen av det ambulerende testteamet i kommunen.

Antall skoler og barnehager berørt av ny smitte uke 10:
Skoler

Barnehager

1

Stav ungdomsskole

1

Breidablikk bhg

2

Sørumsand VGS

2

Melby bhg

3

Sten-Tærud skole

3

Lillehagen FUS bhg

4

Bråtejordet skole

4

Sten-Tærud bhg

5

Skjetten skole

5

Måsan bhg

6

Lillestrøm VGS

6

Toppen bhg

7

Kjellervolla

8

Kjeller skole

9

Bråtejordet

10

Strømmen VGS

11

Voksenopplæringen

12

Gjellerås skole

13

Bingsfoss

14

Åsenhagen skole

15

Frogner skole
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2

Vurdering

Stigningen i smittetall som har vært siden uke åtte vedvarer i Lillestrøm. I uke ti økte
antall nye smittede med 30 %. Kommunen har nå et smittetrykk på 469/100.000 siste
14. dagene. Andelen ukjent smitte har økt til 19 %, og andel mutert virus er fortsatt
over 50 %.
Andelen smitte blant barn og unge holder seg fortsatt stabil i forhold til totalantallet,
og det betyr at antallet nye smittede barn og unge stiger. Totalt 21 skoler og
barnehager ble berørt av smitte (15 skoler og 6 barnehager) denne uken. Det er
utbrudd på en videregående skole, og flere mindre utbrudd på ulike grunnskoler.
Skjetten skole er en av skolene med utbrudd, og her var det flere nye smittede med
ukjent kilde, og smitte som berørte fem av syv trinn. Det ble derfor i samråd med FHI
besluttet å stenge skolen kortvarig for å teste elevene og de ansatte.
I uke ni ble skoler og barnehager satt til rødt nivå. Det er for tidlig å se effekt av dette
tiltaket enda, men den generelle smitten i kommunen er stigende. Bruk av forsterket
TISK fører fortsatt til mange i karantene og ventekarantene, men på rødt nivå vil
antall nærkontakter per smittet i skole og barnehage gå ned.
Det er mye smitte i flere av nabokommunene og kommuneoverlegen har tett dialog
med kollegaer på Nedre Romerike og med FHI. Det er særlig fokus på tiltak for å
redusere antall nærkontakter og redusere mobilitet på tvers av kommuner. Det sees
nå spesielt på videregående skoler og ytterligere tiltak for å få ned mobilitet og
smittespredning i denne aldersgruppen.
Det er spredt smitte i hele kommunen, og fortsatt ingen store utbrudd som drar
smittetallene opp. Totalt vurderes det at kommunen ligger på risikonivå fire.

3

Konklusjon

Det er en fortsatt en økning i smittetallene som er svært bekymringsfull. Det er varslet
nasjonale tiltak for regionen Viken, og kommunen er i dialog med nabokommuner og
FHI rundt tiltak. Andelen ukjent smitte er gått opp, og mer en halvparten av de nye
smittede har mutert virusvariant. Smitten sprer seg i hele kommunen, og stiger i alle
aldersgrupper - men minst blant de eldste. Skoler og barnehager er i rødt nivå, og
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det vurderes fortløpende behov for ytterligere tiltak. Kommunen vurderes å være i
risikonivå fire.
Det er en alvorlig smittesituasjon, med veldig mange innbyggere i karantene og
ventekarantene. Dette er utfordrende for TISK kapasiteten. Kommunen har økt sin
testkapasitet ytterligere, og tester nå rundt 5 % av befolkningen i uka. For å
opprettholde kontroll over situasjonen er det avgjørende at kommunen har kapasitet
til å fortsette med forsterket TISK arbeid.

15.03.2021
Kommuneoverlegen i Lillestrøm
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