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Oppsummert statistikk
I uke 2 gikk antall nye smittede ned med 35 %. Det er for tidlig å si om dette er en
trend, da vi uken før hadde det høyeste andelen smittede siden pandemistart.
Andelen nye smittede per 100.000 de siste 14. dagene er derfor fortsatt høy, og
ligger på 267.
Det tatt 1301 tester. Dette tilsvarer ca. 1,5 % av befolkningen. Andelen positive tester
av totalt antall tester er derfor på 6,9 %, noe som er litt høyere enn forrige uke.
Andelen ukjent smitte holder seg imidlertid lav, og ligger nå på 12 %. Dette er en
ytterligere nedgang fra uken før. De aller fleste nye smittede blir smittet i private hjem
av sine nærkontakter.
To institusjoner for eldre er berørt av smitte. Ved Skedsmotun har det vært utbrudd
ved to ulike avdelinger. Begge steder er det gjennomført testing hver tredje dag, men
ikke kommet nye positive i uke 2. Siste runde med testing tas mandag i uke 3. Hvis
alt fortsatt er negativt er disse utbruddene over. Ved Pålsetunet bo- og servicesenter
var det en positiv beboer i uke 1. Det har vært testet i tre runder. En ansatt testet
positivt i slutten av uken, og det er derfor definert som et utbrudd her. Andelen smitte
blant de over 65 år utgjør bare 1 % av de nye smittede. Dette er svært positivt.
Fem ulike skoler er berørt av ny smitte i uke 2, ingen barnehager. Alle steder er de
smittede smittet utenfor skolen. Andelen smitte blant barn og unge har gått ytterligere
ned, og utgjør 17 % av de nye smittede.
Vaksineringen fortsatte i uke 2. Kommunen fikk tildelt 44 hetteglass med vaksine, og
fikk vaksinert ytterligere 280 personer. Beboere på sykehjem ble prioritert først, og 33
% av ukens doser ble satt på sykehjemspasienter. Innbyggere over 85 år fikk 39 %
av vaksinedosene, mens helsepersonell endte opp med å få 28 % av vaksinedosene.
De fikk en noe høyere andel enn planlagt fordi det ble trukket opp flere doser enn
antatt av flere hetteglass. I uke 3 er kommunen tildelt færre vaksiner enn uke 2, men
vil fortsette å vaksinere innbyggere over 85 år og helsepersonell. Ved utgangen av
uke 2 var totalt 553 vaksiner satt i Lillestrøm kommune, 414 av disse er gitt til
sykehjemspasienter og innbyggere over 85 år.

Erfaringsdata
Tilbakemelding kommuneoverleger + smittesporing: God smittesporing bidrar til
hensiktsmessig karantenesetting, bedre oversikt og lavere andel ukjent smitte. Dette
er vesentlig for å beholde kontrollen på smitteutviklingen. Det er god dialog med
sykehjemmene om håndtering av smitte der. Selv om smitten blant ungdom er lav,
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har det vist seg krevende å drive god smittesporing blant ungdom. Dette er særlig
observert i våre omkringliggende kommuner, hvor det har vært smitte etter sosiale
sammenkomster i jul og nyttår.
Tilbakemelding fra kommunalområdene: Videregående og ungdomsskoler har
driftet i rødt nivå. Det er varslet pressekonferanse fra regjeringen i starten av uke 3,
og det er ventet at dette blir tema. Barneskoler og barnehager har driftet i gult nivå.
Utbruddene på sykehjem jobbes det godt med. Ingen nye positive denne uken fra
Skedsmotun, men en ansatt testet positivt på Pålsetunet etter at en pasient var
positiv der i uke 1. Det testes hver tredje dag.
Kun 1,5 % av befolkningen testet seg i uke 2, men Testsenteret har god kapasitet.
Det jobbes kontinuerlig med organisering av koronavaksineringen. Logistikken er
fortsatt krevende. I uke 2 ble kommunen ferdig med de fleste sykehjemsbeboerne, i
tillegg startet man opp med vaksinering ved vaksinasjonssenteret i Skedsmohallen.
Oppsummert erfaringer: God smittesporing bidrar til kontroll på smitten. Det er
fortsatt noe lav andel av innbyggerne som tester seg, selv om kapasiteten ved
testsenteret er god. Erfaringer fra nabokommuner har vist at smittesporing blant
ungdom kan være utfordrende. Det har imidlertid vært lite smitte i denne gruppen i
Lillestrøm. Videregående og ungdomsskoler har driftet i rødt nasjonalt, men det er
varslet pressekonferanse og mulig endring av tiltak i starten av uke 3. Vaksinering
ved sykehjemmene fortsatte i uke 2, og i tillegg ble det gjennomført vaksinering av
innbyggere og helsepersonell ved vaksinasjonssenteret i Skedsmohallen.

Situasjonen nasjonalt og regionalt:
Situasjonen i Norge: Det har vært en nedgang i andelen smittede nasjonalt i uke 2.
Regjeringen har varslet pressekonferanse i starten av uke 3, om tiltakene som ble
innført de første to ukene av 2021 for å bryte den stigende smittetrenden. På grunn
av synkende smittetall er det ventet at det først og fremst lettes på tiltak som rammer
barn og unge.
Situasjonen i Oslo og Nedre Romerike: Viken og Oslo har fortsatt et høyt
smittetrykk. Viken fylke har 281 nye smittede per 100.000, og er ett av fylkene med
høyest andel nye smittede. På Nedre Romerike er det særlig Lørenskog som har
mye smitte, og særlig i barne- og ungdomsgruppen.
Faglige anbefalinger nasjonalt og regionalt: Smittespredningen i Norge har sunket
siden uke 1. Det er positivt, men fortsatt litt tidlig å fastslå om det er en trend eller
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ikke. Det er særlig mye smitte i Viken, og i noen av kommunene på Nedre Romerike.
Det er derfor viktig med lokale vurderinger, slik at smitten ikke eskalerer disse
stedene.

2

Vurdering

Andelen nye smittede i Lillestrøm er redusert med 35 % siden uke 1. Antallet
smittede per 100.000 de siste 14. dagene ligger på 267, noe som fortsatt er høyt.
Andel ukjent smitte er gått ytterligere ned til 12 %. Dette er positivt. De aller fleste
smittede blir smittet av sine nærkontakter i private hjem.
Selv om andelen smitte er gått ned i uke 2, er det for tidlig å si om dette er starten på
en trend eller bare en tilfeldig nedgang. Uke 1 hadde det høyeste antallet nye
smittede i kommunen siden pandemistart. Andelen ukjent smitte har imidlertid holdt
seg stabilt lav over flere uker, og dette er et godt tegn. Kommuneoverlegen vurderer
allikevel at tiltakene rettet mot voksne i kommunen bør videreføres inntil videre.
Tiltakene bidrar til å redusere antall nærkontakter, dermed holdes R-tallet så lavt som
mulig, og smittespredning reduseres. Kommunen har en høy andel smittede per
100.000, og er omringet av andre kommuner med tilsvarende høyt smittepress.
Smittesituasjonen er sårbar og kan raskt snu.
Andelen nye smittede blant barn og unge er gått ytterligere ned siden uke 1.
Videregående og ungdomsskoler har vært driftet i rødt nivå etter nasjonal beslutning,
men det er varslet mulig endring av tiltakene nasjonalt i uke 3. Barneskoler og
barnehager driftes i gult nivå. Det er forbud mot innendørs aktiviteter for barn og
unge frem til 18. januar.
Ut ifra smittesituasjonen i kommunen og regionen, og i samråd med skolene,
vurderer kommuneoverlegen at videregående skoler i Lillestrøm bør fortsette på rødt
nivå. Elever fra regionen blandes mer i videregående skoler, og i nabokommunen
Lørenskog er det særlig høyt smittepress blant barn og unge. Det vurderes at
ungdomsskolene i Lillestrøm kan driftes i gult, da det er lite smitte blant de under 18
år i Lillestrøm. Av samme grunn vurder kommuneoverlegen det som hensiktsmessig
å ta ned forbudet mot innendørs aktiviteter for barn og unge, da tiltaksbyrden for barn
og unge bør holdes så lav som mulig.
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Konklusjon

Kommuneoverlegen vurderer smittesituasjonen i Lillestrøm som fortsatt alvorlig, men
det har vært en positiv nedgang av nye smittede med 35 % fra uken før. Andelen
ukjent smitte er stabilt lav. Det er positivt at smittetallene er redusert, men usikkert
om dette er starten på en trend eller en tilfeldig nedgang. Kommunen har fortsatt en
høy andel smittede per 100.000, og det blir viktig å opprettholde tiltak som bidrar til at
voksne får færre nærkontakter samt oppfordre til at folk tester seg. Smitten blant barn
og unge er ytterligere redusert. Kommuneoverlegen vurderer det derfor som
hensiktsmessig å åpne opp for innendørs aktivitet for barn og unge, samt drifte
ungdomsskoler i gult nivå.
Kommunen må fortsette å jobbe godt med testing, isolering, smittesporing og
karantene (TISK). Videre blir det viktig å fortløpende vaksinere de mest sårbare
innbyggerne og helsepersonellet etter gjeldende anbefalinger fra FHI, med de
koronavaksinene vi til enhver tid mottar fra myndighetene. Dette er godt i gang.

18.01.2021
Kommuneoverlegen i Lillestrøm
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