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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
Tallene fra uke 15 viser at det er en nedadgående smittetrend i Lillestrøm. Det er
positivt. Smittetallet er på 421 per 100.000 siste 14 dagene. Det er fortsatt en relativt
lav andel som tester seg per uke, kun 3 % av befolkningen. Av de som tester seg ble
5,3 % positive i uke 15. Andelen med ukjent smittekilde er stabil fra forrige uke, på 22
%. Dette er imidlertid høyere enn ønsket. Over 60 % har mutert virusvariant, fortsatt
er UK-varianten som dominerer. Tall på nye innleggelser viser at antallet innleggelser
gikk noe ned i uke 15, slik at andelen nye innleggelser siste 14 dagene flatet ut.
Ser vi på hvor folk er smittet, så er fortsatt husstanden den største kilden til smitte. I
uke 15 oppga 38 % at de var smittet i husstanden. Andelen som oppga å ha blitt
smittet av familie eller venner på besøk holdt seg imidlertid høy, og økte ytterligere
fra uken før. I uke 15 sa totalt 32 % av de smittede at de var smittet av venner eller
familie som de ikke bor sammen med. Totalt 6 % av de smittede oppgir å ha blitt
smittet på arbeidsplassen, mens 2 % er smittet i utlandet. 22 % har ukjent kilde.
Andelen nye smittede barn og unge holder seg relativt stabilt, og ligger på 28% av
det totale antallet smittede. Det betyr at antallet smittede barn og unge er blitt
redusert, slik som totalantallet. Syv skoler og seks barnehager ble berørt av smitte i
uke 15. En barnehage hadde en smittet internt i barnehagen, og det var da et
utbrudd med to personer. De andre barnehagene og skolene hadde ingen smittede
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internt, men personer smittet utenfra som var smittsomme på skolen eller i
barnehagen. Det var ingen andre pågående utbrudd i barnehager eller skoler.
Det lages en egen smittevernvurdering for barn og unge med mer utfyllende statistikk
og vurderinger om denne aldersgruppen.
Det er ingen flere berørte etter at en enhet i hjemmesykepleien ble berørt i uke 14. I
uke 15 ble det oppdaget smitte ved en korttidsavdeling på sykehjem, samt ved to
ulike omsorgsboliger. Alle steder var det benyttet smittevernutstyr, og det ble
igangsatt regelmessig testing hver tredje dag i 10 dager.

2 Vurdering
Den positive trenden med nedgang i smittetallene fortsetter i Lillestrøm. Ved
utgangen av uke 15 lå kommunen på 421 nye smittede per 100.000 innbyggere.
Fortsatt har rundt 20 % av de nye smittede ukjent smittekilde, og rundt 3 % av
befolkningen tester seg. Av de som tester seg blir 5,3 % positive. Det er god
kapasitet på testsentrene i kommunen, og kort ventetid på test. Antall nye
innleggelser på Ahus gikk ned i uke 15, for første gang på flere uker. Dette gjorde at
andelen nye innleggelser siste 14 dagene stabiliserte seg. Hvis nedgangen fortsetter
eller holder seg stabil, vil denne andelen reduseres.
Ser man på smittested, så har andelen ukjent smitte holdt seg stabil, og det vil si at
antallet som oppga ukjent smittevei har gått noe ned tilsvarende totalantallet nye
smittede. 22 % ukjent smitte er allikevel et høyt tall, og det er ønskelig at andelen
ukjent smitte går ned. Videre har andelen som oppgir venner, bekjente eller familie
(som ikke er husstandsmedlemmer) som smittekilde økt ytterligere. I uke 14 var
denne andelen på 26 %, mens i uke 15 var den på 32 %. Det betyr at det var nesten
like mange som oppga at de var smittet av venner eller i besøk i uke 15, som de som
oppga å være smittet i egen husstand.
Smittesituasjonen for barn og unge følger også den generelle smittesituasjonen. Det
vil si at andelen forholder seg omtrent lik i forhold til totalen, og antallet nye smittede i
aldersgruppen reduseres. Antall barnehager og skoler berørt har gått noe opp som
forventet etter påske, men antallet som blir smittet på skolen eller i barnehagen er
svært lavt. I uke 15 var det ingen barn, men en ansatt som ble smittet i barnehager
og skoler i kommunen. Alle skoler og barnehager er på rødt nivå ut uke 16.
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Oppsummert så har kommunen fortsatt en alvorlig smittesituasjon, men en positiv
trend i smittesituasjonen både generelt og for barn og unge. Det er ingen store
utbrudd, og god kapasitet på testing og smittesporing. Totalt sett vurderes det at
kommunen ligger på risikonivå fire.
Ved fortsatt positiv smittetrend er det hensiktsmessig og ønskelig å starte en forsiktig
gjenåpning av samfunnet igjen. Det er imidlertid viktig at en slik åpning skjer gradvis,
slik at man kan se effekt av hvert trinn i åpningen, og fange opp en eventuell
stigende trend tidlig.

3 Konklusjon
I uke 15 var det en fortsatt nedgang i antallet nye smittede, som ga redusert andel
nye smittede siste 14 dagene på 421 per 100.000. Det er imidlertid fortsatt en alvorlig
smittesituasjon, med høye smittetall sammenliknet med andre steder i landet. Det
vurderes at kommunen ligger på risikonivå fire. Vi er underlagt strenge tiltak i kapittel
5 A i nasjonal forskrift ut uke 15. Ved fortsatt positiv smittetrend er det
hensiktsmessig og ønskelig å starte en forsiktig gjenåpning av samfunnet igjen. Det
er imidlertid viktig at en slik åpning skjer gradvis. Situasjonen følges tett.
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Kommuneoverlegen i Lillestrøm
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