KOMMUNESTYRET 03.02.2022

«Denne bølgen bare ruller over landet»
Covid-19
Kommuneoverlegen
.

Nasjonale tall

03.02.2022

•
•

894 282 bekreftet
1466 døde

Sykehusinnleggelser 03.02.22
• 7971 innlagte – 50 % har
covid.19 som årsak til innl.
• 1575 på intensiv

SSB 17.01.22: 5 415 166 innb. I N.

Hva vet vi nå om alvorlighetssgrad?
Belastning i helsetjenesten
Særlig sykehusene
Har vært en sentral begrunnelse for tiltak

https://www.fhi.no/contentassets/c9e459cd7cc24991810a0d28d7803bd0/vedlegg/risikovurdering-260122.pdf

Omikron versus delta: innleggelse risiko redusert til 1/10
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Preben Aasvisteland, webinar fhi 03.02.22

Oversikt antall nysmittede Ringerike kommune
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Antall nysmittede

Kumulert

Uke 3: 435
Uke 4 : 988
Samlet: 4153 covid-19 positive
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2 ukers insidens i uke 3-4: 4602 /100.000
Innlagte: 2-6 i uke 4.

Ikke alene – fra Statsforvalteren 02.02.22

Mer om smittede nå ved inngangen uke 5
2 ukers insidensen
Alle:
4602/100.000

Aldersfordelingen uke 3-4
Indekspersoner (84+ år)
Indekspersoner (75-84 år)

0-4 år :
5-14 år :
15-24 år :

Indekspersoner (65-74 år)
Indekspersoner (55-64 år)
Indekspersoner (45-54 år)
Indekspersoner (35-44 år)
Indekspersoner (25-34 år)

5111/100.000
12 975/100.000
7176/100.000

Indekspersoner (15-24 år)
Indekspersoner (05-14 år)
Indekspersoner (0-4 år)
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Barn og foresatte
Skoler og barnehager
Press mot helse-omsorgsinst.

De siste 3 måneder (f.o.m. uke 45, 2021 t.o.m. uke 4; 2022)
Prosent av befokningen siste 3 mdr
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Bekreftet covid-19 smitte hos:
• 2670 innbygger fått
bekreftet covid-19 smitte –
svarende til 8,7 % av
befolkningen

•

5

0

•

Derav 1423 (53% de siste to
ukene)

Ungdom størst andel:

•
•

Under 25 år : 15,4 %
5-14 år : 20,7 %

Balansere to forhold
La smitten spre seg slik at
tiltak unngås og stadig
flere med lav risiko blir
smittet nå (i stedet for
senere) og dermed får økt
robusthet mot alvorlig
sykdom

Bremse bølgen –med
minst mulig inngripende
tiltak – sånn at den
samtidige sykdomsbyrden
og belastningen på
helsetjenesten og
samfunnet ikke blir for
stor.

Individrisiko

Samfunnsrisiko

Eller sakt på en annen måte….

• «like høy risiko for å bli smittet på den ene som den andre
•
•

arena» - dermed ikke grunn for å ha særtiltak mot et sted og
ikke mot et annet.
«grønt nivå i skoler og barnehager gir et hav av
nærkontakter» - smittesporing ikke mulig og ikke meningsfylt å
teste i en klasse fremfor andre samlingssteder.
«Det må være forholdsmessighet – her blir få alvorlig syke,
fleste så vidt syke – da må tiltakene motsvare
sykdomsbyrden. Om ikke blir det tiltaksbyrden som ødelegger
bærekraften i samfunnet».

Epidemiologiens 3 verktøy
Smittestoff: SARS-CoV-2
– endrer seg !

Ny mottaker:
Stadig fler beskyttet av vaksine og gjennomgått sykdom.

Smittet person , få blir alvorlig
syke

Smittekjeden

Inngangsport:
Øvre luftveier/øyne

Utgangsport:

Epidemiens
faser

Dråpe- og aeorosl smitte
(kontaktsmitte)
Smittevei:
Luft, Kontakt

Smittsomhet
Smittsomhet
pr kontant

Kontakt
hyppighet,
antall
kontakter og
kontakttid

Smittsom
periode

Antall
mottakelige

Prognose FHI
•

Bølgen kommer de 1-2 mdr. ( februar – mars)

•

Kan få:
• 3-4 mio. Smittede (17000-23000 i alt i Ringerike)
• 40.000-125000 smittede pr dag. (230-710 pr dag i Ringerike)
• 12.000 -13.000 på sykehus (300-1000 hver dag) (i alt 71, med opptil 6 hver dag)

«Ikke mulig å bremse eller stanse – men ikke heller grunn til å forsøke.
Forholdsmessigheten ikke på plass»
Preben Aavisteland, Fhi webinar 03.02.22

https://www.fhi.no/contentassets/c9e459cd7cc24991810a0d28d7803bd0/vedlegg/risikovurdering-260122.pdf

Vaksinasjon i Ringerike kommune - utgangen uke 4
Doser satt pr uke

•

62542 doser satt

•

91,8 % av kommunens innbyggere
over 12 år fått én dose koronavaksine
85,5 % innbyggere over 15 år har fått
to doser koronavaksine
53,0 % av kommunens innbyggere
over 18 år har fått tre doser
koronavaksine
88 % av innbyggerne over 65 år fått
tredje dose.
63 % av innbyggerne i aldersgruppen
45-64 år fått tredje dose.
33 % av innbyggerne i aldersgruppen
18-44 år fått tredje dose.
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Endring i TISK strategien

TISK

TI(S)K
T(I)
Covid 19 pandemi

«Normal»
smittevern,
fokus på de syke med
symptomer.

Test ved symptomer
Bli hjemme når du er
syk!

Covid 19 : unngå at
alle blir syke
samtidig. Teste
nærkontakter, isolere
syke.

Covid 19 : «forevar»
tiltak, : Screene –
finne flest mulig,
unngå
smittespredning og
sikre helsetjenestene

Covid 19 ny
panidemi
første fase :
Lock down

Isoler syke og de
som er i risiko for å
bli det

Taktskiftet er gjennomført

26.01.22

Grønt nivå i skoler og barnehager
Alle elever i grunnskolene og alle barn i barnehagene fikk 5 hurtigtests med
hjem fredag 280122 (i alt 28.400 tests)
Fokus på basalt smittevern, «bli hjemme»

Økt tiltak bare der det er utbrudd av et vist omfang
Avsluttet screening, dog fortsatt økt aktivitet i Helse-omsorg

Test ved sykdom/Symptomer eller erkjent nærkontakt på Eikli
Bekreftelse PCR test og utlevering av hurtigtest
Selvregistrering

Servise-senter på Kuben åpnet 01.02.22.
Åpent 10-15 hver dag, unntatt torsdag 10-19
Utlevering av hurtigtests, utskrift koronasertifikat og bestille vaksinetime
Kjøpt inn ekstra test til det (20.000 tests).

OBS - dette er viktigst !

VASK HENDER
HOLD AVSTAND
BLI HJEMME NÅR DU ER SYK, og TEST DEG
VAKSINER DEG!

Hjelper også på RS virus, influensa, alle andre
luftveisvirusinfeksjoner

Kilde: helsebiblioteket.no

