Ukesrapport covid-19-pandemi 13. oktober 2020.
Gjelder for uke: 41

Ukesrapportene i forbindelse med pandemien er ment for å gi et overblikk over smittesituasjonen i
kommunen, samt rapportere på noen av de viktigste pandemirelaterte aktivitetene som har foregått.

Pandemien i tall

Antall nye tilfeller av
covid-19
Antall tester i regi av
testsenteret
Antall telefoner til
koronatelefonen
(med svarprosent)
Konsultasjoner
luftveisklinikken
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5. okt
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11. okt
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Status smittevernutstyr
På grunn av utbrudd i tråler og utbrudd på sykehjem har det blitt brukt mer smittevernutstyr enn
vanlig. Men lagersituasjonen er fremdeles tilfredsstillende.

Tilsyn med serveringssteder.
Det har siste uke ikke blitt utført kontroller. Det var planlagt kontroller, men disse måtte avlyses pga.
ytre omstendigheter.

Konsultasjoner hos leger pga. luftveisinfeksjon

Diagrammet over viser at antallet konsultasjoner på grunn av luftveisinfeksjoner hos fastlegene er på
forventet nivå for alle aldergrupper.

Modellering av fremtidig smittespredning
Smittespredningen er på for lavt nivå til at modellering er hensiktsmessig.

Vurdering
Den siste uka har vært preget av smitte på russisk tråler. Dette medfører at det blir registrert mange
personer i Tromsø med påvist covid-19. Tråleren utgjør en vesentlig belastning på helsetjenestene i
kommunen, men utgjør ikke fare for smitte til befolkningen. For å håndtere situasjonen må
kommunen ha etablert en pandemiavdeling på gamle Kroken sykehjem.
I tillegg til noen enkelttilfeller med importsmitte har det vært 1-3 tilfeller med personer som har
ukjent smittekilde og som ikke har vært på reise. At det er 1-3 er at dette kommer an på hvor streng
man skal være når man kopler nye smittede til tidligere smittede. Dersom vi er strenge må vi si at det
er 3 personer med ukjent kilde. Dersom vi er mindre strenge er det 1 person.
Det har blitt jobbet mye med å avdekke smittekilde, og smittesporingen knytter disse personene til
steder der andre som har testet positiv har vært. Men vi har ennå ikke lykkes å kople disse til direkte
kontakt med de andre smittede.

Det betyr at smitte kan ha skjedd i form av kontaktsmitte, det vil si at de har tatt på flater som en
annen smittet person har tatt på kort tid i forveien. Eller at smitten kommer fra helt andre steder.
I mangel på kjent smittekilde har smittesporingsteamet lett etter mulige hendelser med
massesmitte. I den forbindelse har det blitt testet mange personer som har vært på utesteder
samtidig med de smittede. Denne testingen har ikke gjort at man har funnet flere tilfeller, og
konklusjonen er at det ikke har foregått massespredning på de utestedene som har vært i fokus.
Det har nettopp vært høstferie, i uke 40 for Sør-Norge, og i uke 41 i Nord-Norge. Det er godt mulig at
de tilfelle vi har sett av lokal smitte har sammenheng med økt reiseaktivitet.
Den neste uken vil vise om det har etablert seg lokal smittespredning i Tromsø. Dersom det ikke
kommer nye tilfeller betyr det at kun har vært enkelttilfeller som er under kontroll. Dersom vi får
flere smittede med ukjent smittekilde må man anta at det pågår smittespredning i enkelte miljø.
Det vil da måtte gjøres en ekstra innsats for å stoppe smittespredningen.
De nevnte tilfellene har medført smitte på Sør-Tromsøya sykehjem, og fire beboere på én avdeling er
smittet. Det er ikke tegn til smittespredning til resten av sykehjemmet.
Smittesituasjonen i Tromsø må sies å vippe mellom fase 1 (enkelttilfeller) og fase 2 (importtilfeller
med nye tilfeller i klynger).

