
 

Risikovurdering covid-19 Lillehammer kommune – uke 13 
 
Kommuneoverlegen på Lillehammer utarbeider ukentlig risikovurdering med utgangspunkt i Fhi sin 
ukesrapport, MSIS-data, og lokale forhold.  
 

Nasjonalt 
I uke 12 er det rapportert 329 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak, som er 
en nedgang på 18% fra uke 11. Antall nye pasienter innlagt på intensivavdeling med covid-19 var 29 i 
uke 12 (32 i uke 11). 
 
Fra befolkningsundersøkelser er det nedgang i andel som har testet seg siste tre uker, og avtagende 
andel som rapporterer om forkjølelsessymptomer. Det er også nedgang i andel positive blant de som 
tester seg (pcr-test).  
 
Folkehelseinstituttets samlede vurdering av tilgjengelige overvåkingsdata viser at epidemien har en 
klart synkende trend.  
 

Lillehammer 
Antall registrerte tilfeller forrige uke 290 (ned 42%) 

Personer testet (PCR-test. Hurtigtest for 
hjemmetesting kommer i tillegg) 

169 (ned 23%) 
(0,6% av befolkningen) 

Andel 16 år og eldre vaksinert 1.dose 95,0% 

Andel 16 år og eldre vaksinert 2.dose 93,1% 

Andel av befolkning vaksinert 3.dose 61,4% 

 
Nedgangen i registrerte smittetilfeller i kommunen 
fortsetter. Vi erfarer at færre med positiv hurtigtest 
registrerer prøvesvaret på kommunens nettsider. 
Sammenligning av smittetall over tid er derfor usikkert.  
 
Toppen av vinterbølgen vurderes nå å være over. Det 
er fortsatt et betydelig antall registrerte tilfeller forrige 
uke (290 personer, ca 1% av befolkningen), og det 
reelle antallet smittede er noe høyere enn dette da 
ikke alle registrerer positiv test og at ikke alle får 
symptomer. Det forventes videre avtagende 
smittetrend i kommunen fremover.  
 
Nedgangen i antall registrert smittet har vært i alle 
aldersgrupper, med unntak av de mellom 75-84 år hvor 
det var 27 registrerte tilfeller i uke 12 (17 i uke 11).  
 
I de store kommunale sektorene (skole/barnehage, 
helse) rapporteres det nå om mindre covid-19 relatert 
fravær blant ansatte og mindre smitte blant brukere i 
helsetjenesten.  
  
Det er høy vaksinasjonsdekning i kommunen.  

Figur 2 Antall smittede forrige uke fordelt i ulike 
aldersgrupper. 



 
 

I Innlandet ble 14 personer innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 12, mot 22 i uke 
11.   
 

Influensa og andre luftveisvirus 
Økningen i influensatilfeller fortsetter og Influensa A (H3N2) er nå i utbrudd i Norge. Andel positive 
prøver for influensa hos personer som er testet økte fra 5,9% til 11,4% i uke 12.  
 

Generelt 
Covid-19 epidemien har nå en klart synkende trend. Smitten har nådd de eldre aldersgruppene og 
det kan derfor fortsatt ventes innleggelser av pasienter grunnet covid-19.  
 
Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom, og omikronvarianten gir 
mindre grad av alvorlig sykdom. For de fleste smittede er derfor risikoen for alvorlig sykdom lav. 
Alvorlig covid-19 rammer nå særlig uvaksinerte personer og vaksinerte personer med høy alder eller 
underliggende sykdommer. Det er fortsatt viktig at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer 
over 45 år og medisinske risikogrupper over 18 år tar oppfriskingsdose. 
 

Risikovurdering Lillehammer 
Kommunen er over toppen av smittebølgen. Det er fortsatt betydelig forekomst lokalt, men det 
forventes videre fallende trend fremover. Kommunen og sykehuset er forberedt på økt belastning på 
helsetjenesten grunnet økt antall pasienter og sykefravær.  
 
Risikonivået lokalt vurderes til scenario 1 (Lavt nivå på innleggelser og ingen betydelige konsekvenser 
av smittespredning for samfunnet). 
 
Følgende er viktig:  

• Vaksiner deg 

• Vask hendene ofte og grundig 

• Holde deg hjemme hvis du er syk og ta en koronatest 

• Registrer positiv koronatest på kommunens nettsider. 
 
Se på Helsenorge.no eller kommunens hjemmesider for oppdaterte anbefalinger.  
 

 
Lillehammer, 30.mars 2022 
 
Morten Bergkåsa 
Kommuneoverlege 
 

 


