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Korona informasjon til 
komiteene uke 22



Helse og velferd

Uoversiktlig situasjon med ny forskrift og nye 
innstramminger

31.05 
ble 1505 testet og 16 personer testet positivt 
3425 har fått testtime frem i tid 

● Antall smittede per 100.000 per 14 dager er  på 162 .

● I løpet av perioden 21.05 - 28.5 er 10971 personer testet via kommunens 

ordinære testtilbud. Det vil si at 2,2 % av testene har kommet ut som positive. 

● Ingen importsmitte fra utland denne uka.



Helse og velferd korona

KAPASITET SMITTESPORING OG KORONATELEFON

● Stort press på test og sporing spesielt
● 12 + 12 personer som smittesporer hver dag
● Testkapasitet er økt og tar unna trykket
● Kapasiteten på St.Olavs er maks 5000 pr døgn

TILTAK:
▪ Dialog med nabokommunene om bistand til sporing, bruker ulike verktøy og 

krever en ukes opplæring
▪ Identifiserer tidligere personell med kompetanse i egen organisasjon og 

avklarer om vi  kan benytte dem i en overgangssituasjon nå.
▪ Noen av disse må det søkes dispensasjon for da de er i streik



Helse og velferd 

Isolasjon/karantene: 
● I perioden 21.5 - 27.5  var  2500  personer satt i smittekarantene og 

4000  i ventekarantene. 

● Pt isolasjonshotellet med 50 rom er fullt (Reservekapasitet under 

etablering)

● Flere enheter er berørt

Innreisekarantene: 
293 på karantene hotell 31. 05 2021
Størst tilflyt før og i helgene



Vaksinering
Samlet status vaksinering (Kilde: SYSVAK)

53 571 (32,1% av personer over 18 år) har fått første dose og 34 060 (20,4%) andre dose.  

85+:    Første dose 92,6 % ( 3309 personer)  og 89,8 % (3208) andre dose.  

75-84: Første dose 97,4 % (9495)  og 94,5 %  (9212) andre dose. 

65-74: Første dose 94,2%  (16572) og 64,0 % (11262) andre dose.  

55-64: Første dose 35,8 % (7862 og 10,3 % (2253) andre dose.

45-54: Første dose 22,6 % (5974) og 9,3 % (2464) andre dose. 

18-44: Første dose 11,8 %  (10365) og 6,5 % (5661) andre dose
Det gjenstår 98 215 førstedosevaksineringer før 90 % av alle over 18 år har fått en dose



Helse og velferd

Vaksinering forts

Vi prioriterer nå gruppen på Trovo, rus og psykisk helse

Trovo fra uke 23 da de snart tar sommerferie og det er en 
utsatt gruppe med smitte.
Det er laget en plan for informasjon som nå oversettes og vil tolkes i møtene. 
Tar også opptak for gjenbruk av informasjonen.

Uke 24 vaksineres 

▪ Enhet for rustjenester med 240 rusmisbrukere med vedtak 

▪ Enhet for botiltak og treffsted for psykisk helse med ca 40 rusmisbrukere 
som bor i botiltak

▪ Enhet for psykisk helse og rus med ca. 50 rusmisbrukere med vedtak.


