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Oppsummert statistikk
Smittesituasjonen virker å ha stabilisert seg på et relativt høyt nivå. I uke 5 hadde vi
to flere positive totalt enn uken før. Dette gir en andel nye smittede på 176 per
100.000, som er en stigning fra sist uke. Andel ukjent smitte er gått noe ned, og 17 %
av de nye smittede denne uken oppgir ukjent smittekilde.
Det ble tatt 1849 tester, noe som tilsvarer ca. 2,1 % av befolkningen. En del av disse
testene er ansatte på institusjoner. Fordi antall tester er gått opp, har andelen
positive tester gått ytterligere ned og ligger nå på 4,2 %.
Det har vært en ny smittet ved LIBOS denne uken, ikke relatert til den smittede fra
uken før. Det er ikke tilkommet nye smittede ved de andre institusjonene. Alle steder
testes beboere og ansatte hver tredje dag. Andelen nye smitte i aldergruppen over
65 år er gått ytterligere ned og ligger på 1 % av totalen.
Fem ulike skoler var berørt av smitte denne uken, og ved en ungdomsskole ble det
bekreftet et utbrudd. En barnehage ble også berørt av smitte. Andelen smitte blant
barn og unge har økt denne uken, og ligger på 31 %. Kun ved skolen med utbrudd
har det vært smitte som er skjedd på skolen. De andre stedene er det smitte skjedd
utenfor skolen som har medført karantene for elever og ansatte. Det har vært testet
bredt for å kartlegge utbruddet, og inntil videre driftes skolene på gult. Situasjonen
følges tett.
Det ble mottatt 207 hetteglass med vaksine i uke 5. Dette ga totalt 1226
vaksinedoser. Lillestrøm kommune har ved utgangen av uken 537 fullvaksinerte
personer.

Erfaringsdata
Tilbakemelding kommuneoverleger + smittesporing: Hovedfokus er å
opprettholde godt TISK-arbeid (testing, isolering, smittesporing, karantene). Det blir
sendt inn prøver til sekvensering ved importsmitte, utypiske smittemønstre, eller kjent
kobling til påvist mutert virus. Det er tett og godt samarbeid mellom testsenter,
smittesporingsteam og kommuneoverlege, og kommuneoverlegene er i løpende
dialog med FHI. Kommuneoverlegene har også jobbet mye med vaksinering og
vaksinesenter.
Tilbakemelding fra kommunalområdene: Det har vært jobbet intensivt med å
utrede eventuell flytting av vaksinesenter, og legge frem sak for politikken. Flere
kommunalområder er involvert i dette arbeidet og samarbeider godt på tvers. Det
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skalerbare konseptet og flyten i vaksinasjonssenteret har fungert veldig godt, og det
er viktig å gjenbruke dette ved flytting av senteret til Varemessa.
Institusjonene jobber godt med både testing av ansatte hver syvende dag, samt riktig
bruk av utstyr og gode på smittevernrutiner. Dette gjør at ved smitte forblir det i all
hovedsak enkeltsmitte som ikke sprer seg. I tillegg har institusjonene vaksinert ferdig
beboere på langtidsavdelingene med dose 2 av vaksinen. Det er forespeilet forsiktig
lettelse av noen besøksrutiner der hvor pasientene etter hvert er fullvaksinerte.
Oppsummert erfaringer: Det jobbes tett og godt med testing, isolering,
smittesporing og karantene. I tillegg har det vært utredet flytting av
vaksinasjonssenteret. Institusjonene jobber hardt med testing, vaksinering og
samtidig gode smittevernrutiner. Det er forespeilet noen lettelser når beboere er
fullvaksinerte.

Situasjonen nasjonalt og regionalt:
Situasjonen i Norge: Smittesituasjonen nasjonalt er nedadgående, men på grunn av
funn av mutert virus i regionen har det vært innført strenge regionale tiltak i nasjonal
forskrift. Disse ble lettet noe på midt i uken, blant annet fikk treningssentre åpne for
innbyggere i egen kommune. FHI har vektlagt at de samme grunnleggende tiltakene i
kommunen er det viktigste også ved mistanke om mutert virus.
Situasjonen i Oslo og Nedre Romerike: Oslo har en nedadgående trend, men er
omfattet av de regionale tiltakene i covid-19 forskriften. Det er gjort funn av mutert
virus i Oslo, men det er ikke anbefalt endrede tiltak for nabokommunene. På Nedre
Romerike har Rælingen og Nittedal hatt en økning i sine smittetall, mens Lørenskog
har gått noe ned. Alle kommunene er omfattet de regionale tiltakene i den nasjonale
covid-19 forskriften. Dette skal evakueres ukentlig av nasjonale myndigheter.

2

Vurdering

Antall nye smittede virker å ha flatet ut, og har til og med en liten økning i uke 5.
Kommunen blir da liggende på et relativt høyt nivå med 176 per 100.000 smittede
siste 14.dagene. Andelen ukjent smitte er relativt stabil, ligger på 17 %. Risikonivået i
kommunen vurderes derfor som uendret fra sist uke (nivå 3).
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Det har vært en økning i antall smittede barn og unge, og andelen smitte i denne
aldersgruppen i forhold til total andel smitte i kommunen går derfor også opp. Det er
allikevel lave tall, med under 15 nye smittede barn og unge sist uke, og derfor kan
små endringer ha store konsekvenser for prosentandelen. Et utbrudd ved en
ungdomsskole følges opp tett, og det ble testet bredt for å få oversikt. Situasjonen
følges tett, og det vurderes fortløpende om tiltaksnivåene i skoler skal justeres.
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Konklusjon

Den lokale smittesituasjonen i Lillestrøm kommune holder seg relativt stabil, med en
liten økning i uke fem. Det er 176 nye smittede per 100.000 siste 14. dagene. Ukjent
smitte er på 17 % av den totale andelen smitte, og risikonivået til kommunen
vurderes å være uendret fra uken før - på nivå tre. Smittetallene har ikke hatt den
nedgangen vi hadde håpet på, men kommunen fortsetter å jobbe med de
grunnleggende tiltakene: testing, isolering, smittesporing og karantene. Det ble gitt
noen lettelser i de regionale tiltakene i den nasjonale covid-19 forskriften, men det er
fortsatt et tiltaksnivå stort sett tilsvarende risikonivå fire. På grunn av den totale
situasjonen med økende smitte i noen av nabokommunen, påvist mutert virus blant
annet i Oslo, og manglende reduksjon av smittetallene i Lillestrøm vurderes det som
hensiktsmessig at kommunen fortsatt er underlagt «ring 2» kapittelet i den nasjonale
forskriften.
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Kommuneoverlegen i Lillestrøm
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