
   
 

   
 

Koronavirus 
Rapport uke 6/2022 
 

Beredskapsbilde 
 
Status helsetjenester 
Område Beskrivelse Status 

Kommunale 
helsetjenester 

Igjen økende fravær. Minimumsbemanning, men forsvarlige 
tjenesteleveranser.  

 
 
 

🟡 Gul 

Status Nordlands-
sykehuset 

• 2 innlagte pasienter Bodø med covid-19 (07.02.22).  
• Grønn beredskap.  

🟢 Grønn 
 

Oppsummering Høyt fravær og krevende drift, men forsvarlige tjenesteleveranser.   

 
 
Barnehager/skoler 
Skoler Høyt smittetrykk på en rekke skoler. Høyt fravær blant både elever og 

ansatte. Omdisponerer personell internt i virksomheten. 
🟡 Gul 



   
 

   
 

 
 
 

 Trafikklysnivå skoler er fra 19.01.22 grønt 
 

🟢 Grønn 

SFO Utfordrende, men redusert åpningstid i enkelte SFO grunnet fravær hos 
ansatte. Omdisponerer personell internt i virksomheten. 

🟡 Gul 

Barnehager Veldig høyt fravær. Behov for redusert åpningstid i flere barnehager 
grunnet fravær hos ansatte, vanskelig å få vikarer. Omdisponerer personell 
internt i virksomheten.  
Behov for å se på konsekvensreduserende tiltak, f.eks. prioritere barn med 
særskilte behov og barn til personell i samfunnskritiske stillinger. 
Bør vurderes å sette til rødt nivå.  

 "# Rødt 

 Trafikklysnivå barnehage er fra 19.01.22 grønt  🟢 Grønn 

Voksenopplæring Gått over til grønt fra mandag 17.01.22.  🟢 Grønn 

 Trafikklysnivå voksenopplæring er satt til grønt fra nasjonalt. 🟢 Grønn 

Bemanning Det er økende sykdom og fravær blant ansatte (og vikarer). Det er fortsatt 
svært utfordrende å få tak i vikarer i skoler og barnehager. 

🟡 Gul 

Ungdom Kultur 
En del aktiviteter er nok ikke gjennomført grunnet sykdom enten hos 
trener eller hos det store flertallet av barn som deltar. 
Helsestasjon 
Det er utfordrende å holde frister for oppgaver i henhold til faglige 
anbefalinger. 
Skolehelsetjenesten 
Det er utfordrende å være nok tilgjengelig for henvendelser, da det er en 
ekstra høy etterspørsel etter tjenesten både hos barn/unge, foreldre og 
skolens ansatte og administrasjon. Mange barn og unge oppsøker hjelp, og 

"# Gul 



   
 

   
 

helsesykepleiers kompetanse etterspørres også hos skolens ledelse i 
forhold til smittevernarbeid.  
Årsak: 
Personellfravær pga. egen eller barns sykdom. Samt mange smittende 
barn og unge i Bodø pr. tiden som også gjør at avtaler og tiltak må 
forskyves.  

 
Smittesituasjon 
Smittesituasjon Vi har dårligere tallgrunnlag enn tidligere ettersom en større andel testes 

med hurtigtester. Det er fortsatt økende smitte i kommunen. Dersom vi 
bare ser på PCR-tallene så er de relativt stabile. I tillegg selv-rapporteres 
det i snitt i overkant av 200 pr dag, men tallet er stigende og den 7. februar 
var det 337. 

🟡 Gul 

Antall testede Svært stor mengde hurtigtester leveres ut, og det er økende på tross av 
«strengere kriterier». Fremdeles stabilt stor etterspørsel etter PCR-test. 

🟢 Grønn 

PCR-kapasitet og 
svartid 

Utfordret kapasitet. Svartid 24 timer. 🟡 Gul 

Hurtigtester • Lagerstatus omtrent 50.000 tester 
• Tilfredsstillende forsyninger på vei 

 

Vurdering Vurdering: Fortsatt sannsynligvis stigende smitte i Bodø.   

 
Vaksinasjon 
Korona-vaksinasjon Vaksinasjon går fortsatt fint.  

 
Fordeling på doser mellom gruppene.  

Dose 3 (oppdatert 07/02) 
Alder Satte doser Prosent 
65+ 8136 92,3 % 
45-64 10214 80,2 % 
18-44 8363 47,4 % 
TOTALT 26713 63,8 % 

    
Totalt hele befolkning (3. dose): 50,82 %  
Nasjonalt hele befolkning (3. dose): 51,50 %  
 
Første dose (akkumulerte tall) 
Forrige uke: 16 
Siste to uker: 107 
Siste tre uker:  166 

 
Det er ca. 300 som har fått 4. dose. Det er en liten gruppe som vi ikke har 
fullstendig oversikt over. Vi mener de selv har innsikt i egen situasjon 
sammen med sin fastlege og/eller spesialist på sykehus. 

🟢 Grønn 

 



   
 

   
 

Andre infeksjoner 
Øvrige 
luftveisinfeksjoner 

Lav forekomst av andre luftveisinfeksjoner.  
 

 
 

🟢 Grønn 

Influensa • Antall tilfeller uke 6: 0 (MSIS lab 08.02.22) 
• Totalt: 3 (MSIS lab 08.02.22) 
• Vaksinasjon hele befolkningen: 22% (SYSVAK) 
• Vaksinasjon de over 65 år: 58% (SYSVAK) 

 
 

🟢 Grønn 

 
Beredskapsnivå 
Beredskapsnivået anbefales satt til gult grunnet fravær hos personell. 
  


