
Smittevernvurdering Lørenskog kommune 06.04.2021 

 

Totalt antall positive i Lørenskog kommune: 2041 

 

Tall fra uke 12 og 13 (14 dager): 

Antall positive: 304 

711 positive per 100 000 innbyggere 

Andel positive med ukjent smittested: 21 % 

 

 



 

 

 

Smittesituasjon og vurdering: 

Uke 13 har vist et svakt fall i kurven over antall nye smittede med covid-19. Selv om dette er en 

nedgang fra toppen i uke 10, ligger vi fortsatt høyere enn hva vi har gjort tidligere i pandemien. Vi har 

nå 711 positive per 100 000, noe som gjør at Lørenskog kommune fortsatt er en av kommunene med 

høyest smittetrykk i landet. 

Andelen med ukjent smittekilde de siste 14 dagene er urovekkende høy med 21% av tilfellene. En 

høy andel ukjent smittevei tyder på at det er skjult smitte i samfunnet vi ikke har kontroll på. Med 

tanke på bekjempelsen av pandemien er dette bekymringsfullt. Vi håper at tallet igjen vil falle noe 

når vi er tilbake til hverdagen etter påske. 

Påskeferien har gitt et kraftig fall i antallet som tester seg, med nesten en halvering i antall tester tatt 

blant befolkningen i Lørenskog sammenlignet med uke 12. Testtallene siste fem ukene har vært hhv. 

2425, 3946, 3396, 2695 og 1439 (uke 9-13). 

Selv om vi har sett et fall i antall nye smittede, har andelen positive prøver gått kraftig opp de siste 

ukene. Andelen positive prøver de siste fem ukene har vært hhv. 4,0%, 5,7%, 4,6%, 5,8% og 8,3% i 

uke 9-13. Det er altså ikke slik at vi med sikkerhet kan si at fallet i antall positive, er et reelt fall i 

smitten i Lørenskog kommune. Vi håper og har grunn til å tro at testtallet tar seg opp igjen nå over 

påske, og vi har tro på at uke 14 vil si oss mer om hvordan smitten har utviklet seg i og etter påsken.  

Aldersfordelingen har endret seg noe, og er nå mer tilbake til det vi så tidligere i pandemien. Det er 

ikke lenger de under 20 år som utgjør den største andelen av de smittede. Det er fortsatt i hjemmet 

vi ser at de fleste blir smittet.  

Det er fortiden ingen utbrudd i helseinstitusjoner. Enkelte arbeidsplasser har utbrudd, men disse 

virker å være under kontroll 

Antall nye innleggelser per 100 000 innbyggere siste 14 dager har i Lørenskog kommune vært på 33. 

Vi ligger fortsatt i risikonivå 5 av 5 etter graderingen til FHI på alle kriteriene.  



.  

Det ble før påske fattet vedtak om digital hjemmeundervisning fra 5. – 10. trinn på grunnskolen, samt 

på de videregående skolene. Dette er et inngripende tiltak som skal benyttes i kortest mulig tid. Et av 

argumentene for at det var nødvendig, var analysetiden på Ahus. Denne har nå bedret seg, og vi får 

igjen prøvesvar innen 24 timer. Vi har også sett et fall i andelen positive under 20 år. Dette kombinert 

med at skolene nå skal forholde seg til strengere retningslinjer for smittevern på rødt tiltaksnivå, gjør 

at man finner det riktig å forholde seg til planen om gjenåpning av 5. – 10. trinn fra uke 15. Rødt 

tiltaksnivå på skoler og i barnehager vil opprettholdes. De videregående skolene har elever fra en 

større region, og man må derfor se dette i sammenheng med nabokommunene. Det vil gjøres en 

vurdering torsdag om hvilke tiltak som vil anbefales for de videregående skolene fra uke 15.  

 

Konklusjon 

Lørenskog har fortsatt høye smittetall og ligger på nivå 5 av 5 på FHI sin gradering. Vi ser noe 

nedgang i antall smittede siste uke. Fallet i antall smittede kommer samtidig som vi ser en økning i 

andelen positive prøver. Det er derfor ikke sikkert vi kan stole helt på at vi ser et reelt fall i smitten i 

kommunen. Vi ser at andelen under 20 år faller, samtidig som vi har tilstrekkelig kapasitet på test, 

smittesporing og analyse. Det anbefales derfor ikke å videreføre hjemmeundervisningen på 5. – 10. 

trinn fra uke 15, men i stedet gå tilbake til forsterket rødt tiltaksnivå. 

Smitten i kommunen er fortsatt høy, og det er uvisst om fallet vi har sett i antall positive i påsken 

representerer et reelt fall i smitten i samfunnet. Det vil gå 1-2 uker før vi sikrere kan vurdere dette og 

ser hvilken effekt påskeferien har hatt på smitteutviklingen. Det anbefales derfor ingen lettelser i 

tiltak nå. 
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