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Nasjonal oversikt per 23.11.20. (fhi.no)



VG har meget god statistikk over situasjonen (vg.no)









Uke 11: 09.-15. mars



Matematisk modellering indikerer en økende smittespredning 

med et reproduksjonstall i november på 1,2 (95% CI 1,3-1,5), 

noe ned i forhold til reproduksjonstallet for oktober som var 

beregnet til 1,4 (95% CI 1,2-1,4). Modellen viser at første 

halvdel av november var en periode med rask vekst i smittetall 

og estimerer at om lag 10 % av tilfeller ble oppdaget i 

begynnelsen av pandemien, mens i oktober og november ble 

rundt 40% tilfeller oppdaget. 

Ukerapport fra FHI for uke 46



Status i Bodø 24.11.20

Ca. 155 smittede siden mars 2020

Ca. 1.100 nærkontakter

fra mandag 16.11

6 importsmitte 

3 nærkontakter



 God kapasitet på testing (tilpasses behov) 
o I underkant av 15.000 testede så langt av en befolkning på 52.000
o Når test gjennomføres blir det testet 1 person per minutt

 Godt samarbeid med sykehuset for analyse og raskt svar på testene
 God smittesporing

o Erfarne kompetente ansatte med helsefaglig bakgrunn
o Alle definerte nærkontakter settes automatisk til test (god oppslutning 

om dette i befolkningen)
o God samarbeid med skole, universitet og arbeidsgivere i smittesporing 

(skole og universitet har raskt sendt ut melding om karantene i egne 
system på vegne av oss)

o Skoler og universitet skaffer lister over alle aktuelle nærkontakter slik at vi 
kan sette dem opp på testing til rett tidspunkt (optimalt 5 dager etter 
eventuell smitte)

Suksessfaktorer i Bodø:



o Alle positive meldes til og tilbys medisinsk avstandsoppfølging
o Opplevelse av at folk er svært lojale til å følge anbefalingene om å 

overholde karantene og isolasjon
 Informasjonsarbeid i kommunen:

o Regelmessige pressekonferanser – streames på kommunen og 
lokalavisenes nettsider (opp mot 10.000 seere)

o Daglige pressemeldinger
o Følger spørsmål på sosiale medier, som også tas opp på 
o Koronatelefon (tilpasser kapasitet til etterspørsel kontinuerlig)

 Primærforebyggende arbeid 
o Veiledet utesteder og arbeidslivet for øvrig for i godt smittevern
o Tilsyn, bl.a. gjennom skjenkekontrollen etter opplæring 

Suksessfaktorer i Bodø (forts):



Hva forventer vi videre i 2020?

Mindre importsmitte.

Kontroll over lokal / nasjonal smitte?

Usikkerhet ved mange tilreisende i jula

• Planer om å tilby alle fra områder med større smittetrykk testing 

på dag 5 etter ankomst Bodø.

• Tilsvarende nå studenter kommer tilbake til Bodø etter nyttår.

Kapasitet på testing og smittesporing i jula vurderes etter behov


