
   

 

   

 

Koronavirus 
Rapport uke 3/2022 
 

Beredskapsbilde 
 

Område Beskrivelse Status 

Smittestatus   

Smittesituasjon Smittetrenden er økende. Bodø har nå 1406, mot landsgjennomsnittet på 
2007 / 100.000 / 14 dager.  
 

 
 
 
Hvis vi zoomer litt ut, så får vi et bedre inntrykk av antall smittede gjennom 
pandemien.  

 

  Gul 

Aldersfordeling Det er en relativ ung befolkning som er smittet nå. Ungdomsskole og 
barneskole-alder har høyt smittetrykk.  

 



   

 

   

 

 
 
Der hvor antallet personer ville blitt <5, er det satt inn 0. 

Omikron-varianten Omikron BA1 er den dominerende varianten. Det foregår overvåkning av 
omikron BA2, men ikke observert utenfor Oslo.  
 

  Grønn 

Antall testede Antall PCR-tester holder seg stabilt, men vi antar at antallet hurtigtester 
som gjennomføres er stigende.  

 

 

  Grønn 

Andel positive 
tester 

  



   

 

   

 

PCR-kapasitet og 
svartid 

God kapasitet. Svartid under 24 timer.   Grønn 

Hurtigtester • Lagerstatus omtrent 44.000 tester 

• Høye leveranser i uke 4-8 

• Forventet leveranser av rundt 500.000 hurtigtester innen mars 

 

Vurdering Vurdering: Stigende smitte i Bodø, vi nærmer oss landsgjennomsnittet.   

   

Andre infeksjoner   

Øvrige 
luftveisinfeksjoner 

Svært lite øvrige luftveisinfeksjoner diagnostisert siste uke. Grafene under 
viser analyser fra MSIS lab.  

 

 
 
Også dersom vi ser på kontaktårsaker hos leger og legevakt er det få 
konsultasjoner.  

 

  Grønn 

Influensa • Antall tilfeller uke 2: 0  (MSIS lab) 

• Vaksinasjon hele befolkningen: 21,5%  (SYSVAK) 

• Vaksinasjon de over 65 år:  57,4% (SYSVAK) 
 
 

  Grønn 

   



   

 

   

 

Vaksinasjon   

Korona-vaksinasjon Vaksinasjon går veldig bra. Prognose på 3.000 doser. Det jobbes med å nå 
ut til flere grupper. 
 
Status pr 17.01.22:  
12-15 år: 89% har fått en dose 
>16 år: 92% har fått to doser.  
45-65 år: 52% har fått tre doser, alle har fått tilbud.  
>65 år: 90% har fått tre doser  
Alle: 41% har fått tre doser 
 
Tall fra Bodø, først alle aldersgrupper samlet:  

 
 
 
Og fordelt på aldersgrupper: 

  Grønn 



   

 

   

 

 
 
 
 

   

Status 
helsetjenester 

  

Kommunale 
helsetjenester 

En god del sykefravær, både smitte og nærkontakter. Utfordrende bilde, 
vanskelig å få vikarer. Kritisk mangel både på egenrekruttering og også 
vikarbyråer. 

  Gul 

Status Nordlands-
sykehuset 

• 5 innlagte pasienter Bodø med covid-19 (18.01.22).  

• Grønn beredskap.  

  Grønn 
 

   

Barnehager/skoler   

Skoler Utfordrende med sykdom og smitte, men håndterbar situasjon. Godt 
samarbeid rundt smittesporing og testing.  
 
Innrapporteringsløsning for smittetall fordel på klassetrinn etablert 
18.01.22.  
 
Oppstart av jevnlig testing på Alstad ungdomsskole 20.01.22. Vurderes 
også for Hunstad barneskole. 

  Gul 

 Trafikklysnivå skoler er fra 19.01.22 grønt.   Grønn 



   

 

   

 

SFO Utfordrende, men vanlig tilbud og åpningstider.   Gul 

Barnehager En barnehage med 1 time redusert åpningstid grunnet personellmangel.  
 
Utvider innrapporteringsløsning fra skoler til barnehager, etter erfaringer 
er oppsummert.  

  Gul 

 Trafikklysnivå barnehage er fra 19.01.22 grønt    Grønn 

Voksenopplæring Gått over til grønt fra mandag 17.01.22. Godt samarbeid om vaksinasjon 
på opplæringsstedet.  

  Grønn 

 Trafikklysnivå voksenopplæring er satt til grønt fra nasjonalt.   Grønn 

Bemanning Det er svært utfordrende å få tak i vikarer i skoler og barnehager.   Gul 

   

   

Total vurdering Beredskapsnivået anbefales opprettholdt på gult.    Gul 

 
 
 
 

Oppgaver 
       

Oppgave Kommentar 

Overføring av prøvesvar 
fra lab til kommune 

Oppstart digital overføring av prøvesvar fra 
Nordlandssykehuset til Bodø kommune 18.01.22. Jobber 
videre med integrasjon mot Remin smittesporingssystem. 

Trening og andre 
aktiviteter for barn og 
unge.  

Idrettsrådet melder om økene frafall, og vi ønsker å ha trygge 
aktiviteter for barn og unge.  

Smittesporing ved 
ytterligere økning.  

14. januar gikk vi over fra å ringe alle smittede til digital 
utsending av informasjon.  

Flerspråklig 
kommunikasjon 

Mer oversatt innhold. 

Utskrift av koronasertifikat Fra 1. februar skal vi tilby utskrift av koronasertifikat, ref brev 
21/17213-21 fra FHI. 

Etablering av 
distribusjonspunkter for 
hurtigtester 

Hurtigtestutlevering skaper en del trafikk til legevakt, og vi 
vurderer å flytte den til vaksinesenteret. I tillegg er det 
distribuert 3.500 hurtigtester til skoler.  

Lager av hurtigtester Det kommer store mengder hurtigtester. Vi har lager for rundt 
100.000. Vi jobber med å se på supplerende lagerplass.  

 
 
 


