Rapport Covid-19 i Ullensaker kommune uke 51 - 52
Bakgrunn
Nasjonalt og regionalt
Situasjonen i Norge er ustabil med mange pågående utbrudd og fare for økt smittespredning
gjennom julen. Det er viktig at smittevernreglene opprettholdes gjennom jule – og nyttårsfeiringen.
Oslo og Viken har fortsatt de høyeste smittetallene til tross for en nedgang i meldte tilfeller, og det er
økende smittespredning i flere av landets fylker. Det er behov for fortsatt sterk innsats for å redusere
smittespredningen, og det er viktig at kommunene rundt i landet opprettholder sin gode beredskap
for raskt å oppdage og få kontroll på utbrudd lokalt. (Folkehelseinstituttet)

Situasjonen i Ullensaker
Det er i uke 52 meldt om 41 nye smittetilfeller, en økning fra 30 meldte tilfeller i uke 51 (Figur 1).
Dette gir en økning til 178 nye smittede pr. 100 000 innbyggere siste 14 dager. De siste 14 dagene
har andelen smittet i private hjem og blant venner økt fra 45 % til 55 %. Smitte fra utlandet er
redusert fra 15 % til 6 %, smitte med ukjent smittevei fra 16 % til 14 %. 20 % er smittet på jobb og 6
% i skole/barnehage.
Aldersfordelingen blant de som er smittet de siste 2 ukene viser en topp i aldersgruppen 25 – 30 år
og en mindre topp i aldersgruppen 55 - 60 år (Figur 2). Det er fortsatt få smittetilfeller
aldersgruppene over 65 år. Medianalderen for de smittede har gått opp fra 33 år til 43 år.
23. desember ble en ansatt ved PRO-Jessheim vest bekreftet smittet av covid-19. Det er ikke påvist
smitte ved sykehjemmet.
25. desember ble en ansatt ved Bolig med bistand, Gjestadtunet 2N bekreftet smittet av covid-19.
Det er ikke påvist smitte ved institusjonen, men tre brukere og tre ansatte er satt i karantene til og
med 2. januar og skal testes.
Vi har ikke fått oppdaterte tall fra Folkehelseinstituttet (MSIS) på antall som har testet seg for første
gang.
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Figur 1 Antall smittet med covid-19 i Ullensaker, pr uke.

Figur 2 Aldersfordeling blant smittede med covid-19 i Ullensaker uke 48-50, 2020

Vurdering.
Smittesituasjonen i kommunen de siste to ukene viser en bekymringsfull økning av antall smittede.
Det er også en økning i antall smittede over 50 år.
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Vi er nå nesten tilbake på smittenivået ved forrige topp i midten av november. Andel som er smittet
av familie og venner øker. Det er derfor svært viktig å understreke at alle må opprettholde
smittevernreglene gjennom nyttårsfeiringen, og begrense sosial kontakt mest mulig.

28.12.2020
Einar Kristian Borud
Kommuneoverlege i Ullensaker
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