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Oppsummert statistikk
Den siste uken har smittetallene blitt redusert fra 77 i uke fem til 61 i uke seks. Dette
selv om vi har hatt et utbrudd med mutert virus. Andel smittede siste 14. dagene er
159 per 100.000 innbyggere, noe som også er en nedgang. Andel ukjent smitte er
imidlertid gått noe opp og er nå på 25 %.
I uke seks ble det tatt 2523 tester. Dette er det høyeste tallet i år. Årsaken er først og
fremst massetesting av berørte i utbruddet knyttet til Tæruddalen og Åsenhagen
skoler, både inn og ut av karantenen. Det testes fortsatt også ansatte på
sykehjemmene. Antallet tester tilsvarer 2,9 % av befolkningen, men flere er som sagt
testet to ganger. Andelen positive er gått ytterligere ned og var i uke seks på 2,4 %.
Det har ikke vært ny smitte ved institusjoner for eldre sist uke, men en bolig for
funksjonshemmede ble berørt av smitte. Her testes de ansatte og berørte hver tredje
dag i ti dager etter positiv test. Det er ikke tilkommet nye positive så langt. Testingen
avsluttes i uke syv.
Antallet barn og unge som er smittet har gått noe ned den siste uken, på tross av to
utbrudd ved skoler. Fire skoler var berørt av ny smitte denne uken, og to barnehager.
Ved Tæruddalen skole var det et bekreftet utbrudd, hvor det sent i uken ble påvist
mutert virus av UK variant. Det ble også et bekreftet utbrudd ved en videregående
skole, som ble håndtert etter gjeldene anbefalinger. Her er det ikke bekreftet mutert
virus.
Ved utgangen av uke seks er 568 innbyggere og 174 helsepersonell fullvaksinerte,
totalt 742. Det ble satt totalt 1166 doser i løpet av uken, og totalt 3814 doser med
vaksiner er satt så langt i Lillestrøm kommune.

Erfaringsdata
Tilbakemelding kommuneoverleger + smittesporing: Det jobbes fortsatt med
TISK arbeidet (testing, isolering, smittesporing, karantene). Tre prøver fra utbruddet
ved Tæruddalen skole ble bekreftet med mutert virus av UK variant. Alle
nærkontakter i utbruddet var allerede kartlagt og bedt om å teste seg på vei inn i
karantene. Etter opplysninger om mutert virus ble det organisert massetesting av
nærkontakter og berørte i dette utbruddet fredag. Alle prøvene viste seg å være
negative. Dette viser viktigheten av godt TISK arbeid.
Tilbakemelding fra kommunalområdene: Skolene drifter på gult nivå. I forbindelse
med bekreftet mutert virus i utbruddet tilknyttet Tæruddalen og Åsenhagen skoler,
ble disse driftet med digital undervisning fredag 12.02. Det har vært godt samarbeid
mellom Testsenter, smittesporing og skolenes ledelse.
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De fleste beboerne på sykehjemmene er fullvaksinerte, og har forventet full effekt av
vaksinering to uker etter siste dose. Det har vært jobbet med nye rutiner for besøk i
sykehjemmene i forbindelse med dette. De ansatte er ikke fullvaksinerte, og det må
derfor påregnes noen restriksjoner for besøkende blant annet i forhold til opphold i
fellesarealer, og for å skjerme eventuelle uvaksinerte beboere. Kommunen bruker
FHI sine anbefalinger som faglige føringer i dette arbeidet.
Oppsummert erfaringer: Kommunen fikk bekreftet sitt første utbrudd med mutert
virus. Godt TISK arbeid medførte at det allerede var kontroll på utbruddet, og det ble
gjennomført massetesting ved Tæruddalen skole etter meget godt samarbeid mellom
smittesporing, skolenes ledelse og Testsenteret. Sykehjemmene har jobbet med ny
rutine for besøk i forbindelse med at de fleste beboerne nå er fullvaksinerte.
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Vurdering

Antall nye smittede har gått noe ned etter å ha ligget jevnt noen uker. Dette er
positivt. Andelen positive er nå 159 per 100.000. Ukjent smitte er imidlertid økt, og
ligger på 25 %. Dette er et høyt nivå, som gir en økt risiko for at det er smitte i
samfunnet som vi ikke fanger opp. Det er derfor svært viktig at testkapasiteten
holdes oppe, og at folk tester seg. Vi har hatt to utbrudd den siste uken, det ene med
bekreftet mutert virus. Godt TISK arbeid gjør at utbruddet er under kontroll. Totalt
vurderes risikonivået å ligge på nivå tre fortsatt, selv om smitten har gått noe ned.
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Konklusjon

Andelen nye smittede i Lillestrøm kommune er gått noe ned, med ukjent smitte har
gått noe opp. Kommunen har hatt sitt første utbrudd med mutert virus, og et annet
utbrudd ved en videregående skole. Godt TISK arbeid gjør at utbruddene er under
kontroll. Risikonivået forblir derfor uendret, selv om smittetallene er noe bedre enn
uken før. Kommunen er fortsatt del av nasjonal forskrift, og gjør ny vurdering av
tiltaksnivå og forskriftsfesting til uken.
15.02.2021
Kommuneoverlegen i Lillestrøm
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