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Antall nye innleggelser Ahus
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Andel nye innleggelser Ahus per 100.000 siste 14 dager

Antall skoler og barnehager berørt av ny smitte
U = personer smittet utenfor skolen/barnehagen
I = personer smittet inne på skolen/barnehage
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Oppsummert statistikk
I uke 14 sank smitten ytterligere noe i Lillestrøm, og smittetallene flater noe ut. Det er
imidlertid fortsatt høye smittetall, på 528 per 100.000 innbygger. Antallet som har
testet seg sist uke er også relativt lavt, og ligger på rundt 3 % av befolkningen.
Andelen ukjent smitte har gått opp og ligger på 23 %, mot 16 % i uke 13. Nye tall fra
Ahus viser at antall nye innleggelser de siste ukene ikke hadde den nedgangen det
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så ut til å ha forrige uke, men at andelen nye innleggelser per 100.000 innbyggere er
stigende.
Teller vi opp antall smittede med mutert virusvariant for uke 13 (uken før) ser vi at
over 68% nå har mutert virusvariant. Dette er en stigning fra tidligere. Alle prøver fra
uke 14 er ikke ferdig analysert for virusmutasjon, men foreløpig har 60 % av totalt
antall positive prøver den siste uken blitt analysert til å ha mutert virusvariant. I all
hovedsak er det UK varianten som bekreftes.
Ser vi på hvor folk er smittet, så er fortsatt husstanden den største kilden til smitte. I
uke 14 oppga imidlertid 26 % at de var smittet av venner eller i besøk, noe som er
mer enn dobling fra uka før. Dette kan ha sammenheng med påskeferien. Bare 3 %
oppga arbeidsplass som smittested, og ingen ansatte var smittet i skoler eller
barnehager. Totalt 23 % oppgir ukjent smittekilde, og 2 % er smittet i utlandet.
Andelen nye smittede barn og unge holder seg ganske stabil fra 27 % til 25 %. Siden
totalantallet har gått ned, er også antallet barn og unge redusert fra uke 13. Det var
kun en skole og tre barnehager som ble berørt av smitte i uke 14. Alle steder var
personer smittet utenfor skolen eller barnehagen. Det har så langt ikke ført til videre
smitte. Utbruddene ved en barneskole og barnehage i uke 13 ser ut til å være over.
Det er laget en egen smittevernvurdering for barn og unge med mer utfyllende
statistikk og vurderinger om denne aldersgruppen.
En enhet i hjemmesykepleien ble berørt av ny smitte. Det testes jevnlig etter
gjeldende anbefalinger. Ingen ny smitte oppdaget.

2 Vurdering
Etter uke 14 er det fortsatt en svak nedgang i smittetallene i Lillestrøm kommune.
Med smittetall på 528 per 100.000 siste 14 dagene er situasjonen fortsatt alvorlig, og
nasjonale myndigheter forlenget i slutten av uka kapittel 5 A i covid-19 forskriften for
flere kommuner i Viken, blant annet Lillestrøm. Dette betyr at kommunen er underlagt
de strengeste smittevernreglene i landet.
Selv om smittetallene har gått noe ned, er andel ukjent smitte gått opp. Samtidig har
antall testede holdt seg stabilt lavt. Kun 3 % av befolkningen testet seg i uke 13 og
14, og andelen positive av de som tester seg er på 8,1 %. Det er god kapasitet på
testsentrene i kommunen, så det er vanskelig å vite om den lave andelen testede er
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et uttrykk for at færre har symptomer eller annen risiko – eller om det betyr at færre
av de som burde teste seg faktisk tester seg. Siden det er samtidig økning i andelen
ukjent smitte er det nærliggende å tro at det lave antallet testede er uttrykk for at flere
som burde ha testet seg ikke gjør dette, og dermed bidrar til økt andel ukjent
smittespredning.
Den positive trenden i andel nye innleggelser på Ahus fra forrige uke, viste seg å ikke
stemme. Nye tall viser at andelen innleggelser tvert imot øker. Siden antall positive
har vært fallende i kommunen de siste to ukene, kan dette bety at en større andel av
de som blir positive blir alvorlig syke. Tallene på nye innleggelser vil imidlertid alltid
speile smittetallene noe bakover i tid, da de fleste utvikler alvorlig sykdom litt ut i
sykdomsforløpet sitt. Det blir derfor viktig å følge med på om trenden på nye innlagte
vil følge trenden vi har sett for antall nye smittede, og gå noe ned i ukene som
kommer.
Andelen barn og unge som er smittet gikk noe ned igjen i uke 14, og de to
utbruddene som var i en barnehage og barneskole er avsluttet. Det var svært få
barneskoler og barnehager berørt av smitte uken etter påske. Fra og med uke 14 vil
det være enda strengere anbefalinger på kohortstørrelser og nærkontakter i skoler
og barnehager. Kommunen følger situasjonen tett.
Oppsummert så har kommunen en alvorlig smittesituasjon, men en nedgang i 14
dagers smittetall - som er positivt. Det er imidlertid knyttet noe usikkerhet til hvor reell
nedgangen er da andel ukjent smitte er gått opp, antall testede er relativt lav og
andel nye innleggelser også er stigende. De neste ukene vil vise om den positive
trenden for smittetallene fortsetter. I så fall er det forventet at andelen innlagte og
ukjent smitte også går noe ned. Det er god kapasitet på testing og smittesporing, og
ingen store utbrudd i Lillestrøm. Totalt sett vurderes det derfor at kommunen ligger
på risikonivå fire.

3 Konklusjon
Kommunen har hatt en liten nedgang i nye smittede, men har fortsatt høye smittetall.
Andel ukjent smitte er gått opp og antall innleggelser er stigende. Vi er underlagt de
strengeste nasjonale tiltakene, og det vurderes at kommunen ligger på risikonivå fire.
Det er ønskelig å få opp testantallet, og kapasiteten på testing og smittesporing er
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god. De neste ukene vil vise om andelen ukjent smitte og innlagte vil følge den
positive trenden til andel positive, og reduseres. Med fortsatt fokus på de strenge
smitteverntiltakene noen uker fremover, håper vi å se en positiv utvikling.
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Kommuneoverlegen i Lillestrøm
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