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Oppsummert statistikk
I uke 8 gjorde smittetallene et byks, og økte med 70 % fra uka før. Dette er en kraftig
stigning som er svært bekymringsfull. Vi ser også at over 50 % av de nye positive sist
uke er smittet med mutert virus. Andel smitte siste 14.dagene ligger på 220 per
100.000.
Den bratte stigningen i smitte og i andelen mutert virus, er alvorlig. Det er smitte ved
fem ulike skoler og fem barnehager, ved to ulike sykehjem, og flere boliger i
kommunen. Det er ikke ett stort utbrudd som driver smittetallene opp, men en
generell smitteøkning i alle aldersgrupper og mange ulike steder i kommunen. Det
positive er at andelen ukjent smitte er gått ned, og ligger på 17 %.
I uke åtte ble det tatt 2028 tester, noe som tilsvarer 2,3 % av befolkningen. Antall
testede har ligget ganske jevnt de siste ukene. Fordi antall positive nå er gått opp,
har andelen positive av de testede steget fra rundt 2 % til 5,9 %.
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Smitten ved institusjoner denne uken har vært hos ansatte. Ved nyoppstått smitte
testes ansatte og beboere i berørt avdeling etter gjeldende anbefalinger fra FHI hver
tredje dag. Smitten blant innbyggere over 65 år er lav.
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Vurdering

I uke åtte var det en bratt smitteøkning, hvor antall nye positive økte med 70 % fra
uken før. Vi fikk også en sterk økning i andelen mutert virus blant de positive, og over
50 % av de positive prøvene i uke åtte ble bekreftet med mutert virus. Dette er en
utvikling som er lik det som er sett i Oslo og i noen av nabokommunene. Med en så
sterk smitteøkning er det viktig å bremse smittespredningen, slik at økningen ikke
eskalerer ytterligere.
Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er tydelige i sine anbefalinger til kommuner
med slik utvikling, og gir råd om å stenge ned midlertidig for å begrense mobilitet og
nærkontakt mellom mennesker inntil smitteøkningen bremses. Erfaringer så langt
tyder på at det muterte viruset er i ferd med å ta overhånd, og at dette viruset smitter
lettere – også blant barn og unge. Det blir oftere smitte i husstander hvor en person
er positiv. Dette ser vi på oversikten over smittesteder, som viser at andel ukjent
smitte er gått noe ned mens husstandssmitte er gått opp.
For å bremse det sterke smitteveksten blir det viktig å følge råd om å begrense
mobilitet og nærkontakt fremover. Barn og unge skal allikevel skjermes for strenge
tiltak, og derfor bør deres skole- og barnehagehverdag være så normal som mulig.
Barn og unge blir sjelden alvorlig syke av covid-19, og samtidig erfares det at strenge
tiltak som drift i rødt nivå kan gi alvorlige konsekvenser for sårbare barn og unge. De
som er sårbare får det verre, og gruppen av sårbare barn og unge ser også ut til å bli
større ved drift på rødt nivå. Kommunen bør heller sette inn tiltak andre steder, enn
hos barn og unge. Ved å begrense mobilitet og nærkontakt hos alle, vil risikoen for
smitte gå ned også hos barn og unge.
Kommunen har derfor anbefalt at barnehager og grunnskoler fortsetter i gult nivå,
mens videregående skoler og voksenopplæring er satt i rødt nivå i to uker fremover
etter dialog med skoleeier. Her er det mye mer mobilitet på tvers av kommuner.
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Konklusjon

Lillestrøm kommune har hatt en sterk økning i antall nye smittede, som er gått opp
med 70 % fra uken før. Andelen mutert virus er over 50 %, og for å få ned
smittespredningen er det er behov for strengere tiltak som reduserer mobilitet og
nærkontakt mellom mennesker. Den alvorlige utviklingen sees også i Oslo og i
nabokommunen Lørenskog. Barn og unge bør skjermes fra inngripende tiltak så
langt det er mulig. I tillegg behandler kommunen nå all smitte som om det var mutert
virus, og har utvidet testing og karantenesetting.
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Kommuneoverlegen i Lillestrøm
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