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Oppsummert statistikk
I uke 3 gikk antall nye smittede ytterligere ned, og andelen nye smittede ligger nå på
186/100.000 de siste 14.dagene. Andelen ukjent smitte blant de nye positive har
imidlertid mer enn doblet seg og er nå på 27 %. Fortsatt er over halvparten av de
med kjent smittevei smittet av nærkontakter i private hjem.
Det tatt 1078 tester, noe som tilsvarer ca. 1,2 % av befolkningen. Andelen positive
tester av totalt antall tester ligger stabilt, og er på 6,6 %.
Denne uken har det vært gjennomført testing ved Skedsmotun og Pålsetunet bo- og
servicesenter. Utbruddet ved Skedsmotun var over i starten av uken, men det ble
oppdaget ny smitte inn på Skedsmotun samme uke. Det ble derfor iverksatt ny runde
med testing av ansatte og beboere ved den berørte avdelingen. Ingen flere positive
tilkommet. Andelen nye smittede aldersgruppen over 65 år er fortsatt lav.
Denne uken var ni ulike skoler er berørt av ny smitte, og en barnehage. Alle steder er
de smittede smittet utenfor skolen, og så langt er det ikke blitt smitte videre ved noen
av skolene. Barn og unge utgjør 21 % av alle nye smittede i kommunen denne uken.
Det er omtrent som uken før hvor de utgjorde 17 %.
Vaksineringen fortsatte i uke 3. Kommunen mottok 35 hetteglass med vaksine, og
fikk vaksinert ytterligere 208 personer. Ved utgangen av uke 3 var da totalt 756
vaksiner satt i Lillestrøm kommune, 579 av disse er gitt til sykehjemspasienter og
innbyggere over 85 år. Fra og med uke 4 vil vi få første runde med vaksiner til dose
to, og da vil de som fikk vaksiner i uke 1 bli ferdig vaksinerte (fullvaksinerte).

Erfaringsdata
Tilbakemelding kommuneoverleger + smittesporing: Mot slutten av uken fikk vi
beskjed om utbrudd med mutert virus i Nordre Follo. Situasjonen er fulgt tett, og det
har vært ekstra fokus på importsmitte og atypiske smittekjeder.
Tilbakemelding fra kommunalområdene: Videregående drifter fortsatt i rødt nivå.
Nasjonal forskrift vedtatt i slutten av uken vedtok videre rødt nivå. Barnehager,
barneskoler og ungdomsskoler ble anbefalt driftet i gult nivå. Det er ingenting i den
lokale smittesituasjonen som skulle tilsi strengere håndheving av trafikklysmodellen i
Lillestrøm per nå. Situasjonen følges tett. Godt samarbeid både innad i kommunen,
regionalt og med nasjonale myndigheter.
Utbruddene på sykehjem har vært jobbet godt med, og utbruddet på Skedsmotun ble
erklært over i starten av uken. Ved Pålsetunet testes det fortsatt hver tredje dag.
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Gjennomført testing av innbyggere i noe større skala i Skedsmohallen. God logistikk
og flyt. Fortsatt mottar kommunen få vaksiner per uke.
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. Ekstra fokus på importsmitte og atypiske smitteforløp etter
informasjon om mutert virus i Nordre Follo. Skolene driftes på gult, med unntak av
videregående skole i rødt. Nasjonalt bestemt. Vaksineringen fortsatte. God
gjennomføring i uke 3, men fortsatt få vaksiner hver uke.

Situasjonen nasjonalt og regionalt:
Situasjonen i Norge: Det har vært en ytterligere nedgang i andelen smittede
nasjonalt i uke 3. Allikevel ble det i slutten av uken oppdaget utbrudd med mutert
virus (UK variant) i Nordre Follo, noe som medførte ekstra tiltak blant annet for vår
kommune. Nasjonale myndigheter var raskt på banen og fattet en nasjonal forskrift
for regionen, for å hindre mobilitet mellom kommunene og begrense
smittespredningen i regionen. Tiltakene har varighet frem til 31.januar.
Situasjonen i Oslo og Nedre Romerike: I hele Viken og Oslo gikk smittetallene ned
i uke 3, men oppdagelsen av mutert virusvariant i Nordre Follo med et større
spredningspotensiale førte til strenge tiltak i regionen. Det muterte viruset spres
lettere enn det vanlige, og derfor ble det fattet nasjonale bestemmelser om tiltak i
regionen. Situasjonen er uavklart, og både regionale og nasjonale myndigheter
jobber for å få oversikt over mulig utbredelse av den muterte virusvarianten.
Faglige anbefalinger nasjonalt og regionalt: Smittespredningen i Norge generelt
er på vei ned. De antar at Norge har en R på 0,6, og smittetallene er synkende. Vi
har en av de laveste tallene i Europa. Samtidig ble det oppdaget utbrudd med mutert
virusvariant i Nordre Follo. Dette medførte svært strenge tiltak nedfelt i nasjonal
forskrift for nabokommunen til Nordre Follo (ring 1) og strenge tiltak for kommunene
som grenset til disse igjen (ring 2). Lillestrøm er del av ring 2 kommunene.
Anbefalingen var ikke ulike de tiltakene Lillestrøm hadde fra tidligere. Formålet er
først og fremst å begrense mobilitet inntil man har bedre oversikt over situasjonen.
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Vurdering
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Andelen nye smittede i Lillestrøm fortsetter å gå ned. Dette er positivt, og i tråd med
de fleste andre kommunene rundt oss og landet for øvrig. Antall smittede per
100.000 de siste 14. dagene ligger på 186. Selv om det fortsatt er høyt, er vi nå
under 200 for første gang på mange uker.
Det at vi har en ytterligere reduksjon av antall nye smittede er svært positivt.
Imidlertid har andel ukjent smitte mer enn doblet seg, og ligger nå på 27 %. Dette er
bekymringsfullt, særlig når det er påvist mutert virusvariant som sprer seg lettere i
Nordre Follo. Risikonivået for kommunen vurderes til å ligge på nivå 3, men på
bakgrunn av smitteutbruddet i Nordre Follo og risiko for spredning av mutert virus er
det iverksatt tiltak tilsvarende nivå 4. Det vurderes som viktig og riktig at kommunen
følger disse rådene og tiltakene som nasjonale myndigheter har innført, inntil det er
mer oversikt over situasjonen.
Flere skoler og en barnehage er berørt av smitte denne uken, men andelen smitte
blant barn og unge er omtrent uendret. All smitten som berører skolene er skjedd
utenfor skolen, og foreløpig er det ikke blitt videre smitte innad på skolene. Dette
tyder på at det er gode smitteverntiltak på skolene og hensiktsmessig å drifte på gult
nivå. Barn og unge har høy prioritert for å slippe unødig tiltaksbyrde. Aktiviteter for
barn og unge ble derfor åpnet opp av Formannskapet i starten av uke tre, og de
strenge nasjonale tiltakene i slutten av uke tre opprettholdt åpne barne- og
ungdomsaktiviteter både innendørs og utendørs.
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Konklusjon

Smittesituasjonen i Lillestrøm går i positiv retning. Vi har hatt to uker med nedgang i
smittetallene, og antall nye smittede per 100.000 er derfor nå under 200 på første
gang på lenge. Andelen ukjent smitte har imidlertid doblet seg, noe som er
bekymringsfullt. Det ble i slutten av uken oppdaget et utbrudd med den engelske
muterte varianten av viruset i Nordre Follo, noe som påvirket Lillestrøm fordi vi ligger
i geografisk nærhet. Det muterte viruset har egenskaper som gjør at det sprer seg
mye lettere enn det vanlige viruset, og man er derfor redd for at dette kan skape en
tredje bølge med smitte hvis man ikke får utbruddet under kontroll. Nasjonale
myndigheter satt inn tiltak blant annet for Lillestrøm som er strenge, men allikevel
tilnærmet like de vi hadde fra tidligere i lokal forskrift. Selv om det lokale smittetrykket
går ytterligere ned, vurderes det som hensiktsmessig og nødvendig å ha strenge
tiltak inntil det er oversikt over situasjonen.
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I denne situasjonen, med mutert virus påvist i regionen, må kommunen fortsette å
jobbe godt og grundig med testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK).
Dette er grunnlaget for å opprettholde kontroll og fange opp eventuelle utbrudd som
avviker fra det vanlige. Videre må vi fortsette å vaksinere.

24.01.2021
Kommuneoverlegen i Lillestrøm
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