
   
 

   
 

Koronavirus 
Rapport uke 8/2022 
 
Statusrapport for koronavirus utarbeides av kriseledelsens operative gruppe. Gruppen består av 
representanter fra helse, skole/oppvekst, kultur og arbeidsliv. Den ukentlige rapporten presenteres for 
kriseledelsen.  
 
Statusrapport 
Første del av rapporten angir status for ulike områder som overvåkes. Det brukes fargekoder for å 
oppsummere det enkelte område. Fargekodene for status på skole og barnehager har ikke samsvar med 
tiltak etter trafikklysmodellen for skoler/barnehager.  
 
🟢 Grønn Normal situasjon.  
🟡 Gul Utfordrende situasjon. Nødvendig med tiltak for å opprettholde forsvarlig drift.  
🔴 Rødt Tjenester er nede eller har betydelig redusert kvalitet.  

 
Beredskapsbilde 
Til slutt gis det også en oppsummering av gruppens forståelse av beredskapsbildet, som også 
oppsummeres med bruk av fargekoder.  
 
⚪ Hvit  Normal beredskap 
🟢 Grønn Normal drift, men med forsterkede tiltak, overvåkning og beredskap 
🟡 Gul Organisasjonen bruker betydelige ressurser for å ivareta leveranser av ordinære 

tjenester. Kriseledelse møtes jevnlig.  
🔴 Rødt Organisasjonen har utfordringer som gjør at den ikke er i stand til å levere ordinære 

tjenester.  
 
 

Beredskapsbilde 
 
Status helsetjenester 
Område Beskrivelse Status 

Kommunale 
helsetjenester 

Svært høyt fravær.  
 

🟡 Gul 



   
 

   
 

 
 
 
 

Status Nordlands-
sykehuset 

• 17 innlagte pasienter Bodø med covid-19 (22.02.22). Til tross for 
høyt tall, så gir de ikke vesentlig belastning på sykehuset. Det er 
under 5 pasienter som er innlagt på grunn av covid-19.  

• Grønn beredskap.  

🟢 
Grønn 
 

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

ansatte. Omdisponerer personell internt i virksomheten, og vi har fysisk 
undervisning på alle skoler.  
 

 
 

🟡 Gul 



   
 

   
 

 

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

🟡 Gul 

Barnehager 

 
 
 
Veldig høyt fravær. Flere stengte avdelinger, og flere med redusert 
åpningstid i flere barnehager grunnet fravær hos ansatte, vanskelig å få 
vikarer. Omdisponerer personell internt i virksomheten.  
Ser på konsekvensreduserende og prioriterer barn med særskilte behov og 
barn til personell i samfunnskritiske stillinger. 
 

🔴 Rødt 

Voksenopplæring Drifter som ordinært, noe vikarbruk.  🟢 
Grønn 

Bemanning Det er høyt fravær blant ansatte (og vikarer). Det er fortsatt svært 
utfordrende å få tak i vikarer i skoler og barnehager. Rekrutterer vikarer, 
også blant pensjonister.  

🟡 Gul 

Ungdom Ikke mottatt oppdatering.   🟡 Gul 
 
Smittesituasjon 
Smittesituasjon Det er vanskelig å tolke test-tallene, da vi er usikre på hvorvidt på de 

innrapportertet testtalene er representative. Både hurtigtest-tallene og 
PCR-tallene er fallende. Derimot er sykefraværet enda økende.  

🟡 Gul 



   
 

   
 

 
PCR Enda en del pågang til testing, men planlegger å avslutte testing i helger – 

så det det blir redusert service for å få bekreftet PCR resultat. 
🟢 
Grønn 

Hurtigtester God tilgang på hurtigtester 🟢 
Grønn 

Vurdering Vurdering: Fortsatt svært høy smitte i Bodø.   
 
Vaksinasjon 
Korona-vaksinasjon Avtale om vaksinelokaler vil avvikles ved utgangen av mai. 

Reduserer åpningstider fra 8 til 6 timer pr dag, og bemanningen er gradvis 
redusert fra og med neste uke til det halve (fra full drift). 
Det er åpent 2 dager pr uke. 
 

🟢 
Grønn 

 
Andre infeksjoner 
Øvrige 
luftveisinfeksjoner 

Lav forekomst av andre luftveisinfeksjoner.  🟢 
Grønn 

Influensa Ingen nye tilfeller.  
 

🟢 
Grønn 

 
Informasjon 

• Hotellavtaler for isolasjon avvikles ved avtalensutløp 31. mars 
 
Beredskapsnivå 
Beredskapsnivået anbefales satt til gult grunnet høyt sykefravær. 


