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Fredag 1. april
•

•

•
•

Det er registrert 238 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
Smittetilfellene fordeler seg slik i aldersgruppene: 5 (0-5), 5 (6-12), 9
(13-19), 34 (20-29), 45 (30-39), 34 (40-49), 53 (50-59), 25 (60-69), 21
(70-79), 7 (over 80).
Torsdag 31.03 ble det rapportert 98 positive PCR og 140 positive
selvtester, til sammen 238 nye smittetilfeller. Det er 104 færre enn
samme dag for en uke siden. De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt
rapportert 256 smittetilfeller per dag. Basert på snitt-tallene har det
vært en reduksjon i antall rapporterte smittetilfeller på 34 % siste
uken. Torsdag 31.03 var 8 % under 20 år, 47 % var mellom 20 og 49
år, mens 45 % var 50 år eller eldre. Median alder var 46 år.
Totalt har det vært påvist 124.148 smittetilfeller blant personer som
bor eller har oppholdt seg i Bergen.
173 personer testet seg på teststasjon torsdag 31. mars.

Torsdag 31. mars
•

•

•
•

Det er registrert 263 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
Smittetilfellene fordeler seg slik i aldersgruppene: 5 (0-5), 7 (6-12), 6
(13-19), 39 (20-29), 55 (30-39), 40 (40-49), 43 (50-59), 34 (60-69), 23
(70-79), 11 (over 80).
Onsdag 30. mars ble det rapportert 97 positive PCR og 166 positive
selvtester, til sammen 263 nye smittetilfeller. Det er 158 færre enn
samme dag for en uke siden. De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt
rapportert 271 smittetilfeller per dag. Basert på snitt-tallene har det
vært en reduksjon i antall rapporterte smittetilfeller på 34 % siste
uken. Onsdag 30. mars var 7 % under 20 år, 51 % var mellom 20 og 49
år, mens 42 % var 50 år eller eldre. Median alder var 46 år.
Totalt har det vært påvist 127.705 smittetilfeller blant personer som
bor eller har oppholdt seg i Bergen.
205 personer testet seg på teststasjon onsdag 30. mars.

Onsdag 30. mars
•

•

•
•

Det er registrert 325 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
Smittetilfellene fordeler seg slik i aldersgruppene: 6 (0-5), 8 (6-12), 14
(13-19), 42 (20-29), 68 (30-39), 44 (40-49), 60 (50-59), 48 (60-69), 31
(70-79), 4 (over 80).
Tirsdag 29. mars ble det rapportert 139 positive PCR og 186 positive
selvtester, til sammen 325 nye smittetilfeller. Det er 186 færre enn
samme dag for en uke siden. De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt
rapportert 293 smittetilfeller per dag. Basert på snitt-tallene har det
vært en reduksjon i antall rapporterte smittetilfeller på 32 % siste
uken. Tirsdag 29. mars var 9 % under 20 år, 47 % var mellom 20 og 49
år, mens 44 % var 50 år eller eldre. Median alder var 46 år.
Totalt har det vært påvist 127.442 smittetilfeller blant personer som
bor eller har oppholdt seg i Bergen.
208 personer testet seg på teststasjon tirsdag 29. mars.

Tirsdag 29. mars
•

•

•
•

Det er registrert 378 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
Smittetilfellene fordeler seg slik i aldersgruppene: 8 (0-5), 10 (6-12),
12 (13-19), 64 (20-29), 74 (30-39), 55 (40-49), 63 (50-59), 52 (60-69), 34
(70-79), 6 (over 80).
Mandag 28. mars ble det rapportert 192 positive PCR og 186 positive
selvtester, til sammen 378 nye smittetilfeller. Det er 79 flere enn
samme dag for en uke siden. De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt
rapportert 320 smittetilfeller per dag. Basert på snitt-tallene har det
vært en reduksjon i antall rapporterte smittetilfeller på 30% siste
uken. Mandag 28.03 var 8% under 20 år, 51% var mellom 20 og 49 år,
mens 41% var 50 år eller eldre. Median alder var 44 år
Totalt har det vært påvist 127.117 smittetilfeller blant personer som
bor eller har oppholdt seg i Bergen.
232 personer testet seg på teststasjon mandag 28. mars.

Mandag 28. mars

•

•

•
•

Det er registrert 587 nye smittede siden forrige rapport (fredag 25.
mars. - søndag 27.mars). Dette er summen av bekreftede PCR-tester
og registrerte positive selvtester. Smittetilfellene fordeler seg slik i
aldersgruppene: 13 (0-5), 19 (6-12), 18 (13-19), 97 (20-29), 104 (30-39),
78 (40-49), 109 (50-59), 87 (60-69), 57 (70-79), 5 (over 80).
Fredag 25. mars ble det rapportert 130 positive PCR og 161 positive
selvtester, til sammen 291 nye smittetilfeller. Det er 73 færre enn
samme dag for en uke siden. Lørdag 26. og søndag 27. mars ble det
rapportert til sammen 296 positive selvtester. PCR tallene for helgen
får vi først i løpet av mandag, og framkommer i smittetallene som
blir meldt tirsdag. De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt rapportert
309 smittetilfeller per dag. Basert på snitt-tallene har det vært en
reduksjon i antall rapporterte smittetilfeller på 46% siste uken. 2527. mars var 9% under 20 år, 47% var mellom 20 og 49 år, mens 44%
var 50 år eller eldre. Median alder var 42 år.
Totalt har det vært påvist 126.739 smittetilfeller blant personer som
bor eller har oppholdt seg i Bergen.
491 personer testet seg på teststasjon fredag 25. - søndag 27. mars.

Fredag 25. mars
•

•

•
•

Det er registrert 342 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
De fordeler seg slik i aldersgruppene: 5 (0-5), 7 (6-12), 15 (13-19), 60
(20-29), 72 (30-39), 50 (40-49), 57 (50-59), 41 (60-69), 30 (70-79), 5
(over 80).
Torsdag ble det rapportert 141 positive PCR og 201 positive
selvtester, til sammen 342 nye smittetilfeller. Det er 189 færre enn
samme dag for en uke siden. De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt
rapportert 386 smittetilfeller per dag. Basert på snitt-tallene har det
vært en reduksjon i antall rapporterte smittetilfeller på 46 prosent
siste uken. Torsdag 24.03 var 8 prosent under 20 år, 53 prosent var
mellom 20 og 49 år, mens 39 prosent var 50 år eller eldre. Median
alder var 42 år.
Totalt har det vært påvist 126.152 smittetilfeller blant personer som
bor eller har oppholdt seg i Bergen.
250 personer testet seg på teststasjon torsdag.

Torsdag 24. mars

•

•

•
•

Det er rapportert 421 nye smittede siden forrige rapport. Av disse er
147 bekreftet PCR-test og 274 registrerte selvtester. Totalt antall
smittede fordeler seg slik i aldersgruppene: 16 (0-5), 10 (6-12), 16 (1319), 52 (20-29), 96 (30-39), 57 (40-49), 64 (50-59), 54 (60-69), 33 (70-79)
og 23 (over 80).
De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt rapportert 413 smittetilfeller
per dag, dagens tall er en nedgang på 115 smittede siden samme dag
sist uke. Basert på snitt-tallene har det vært en reduksjon i antall
rapporterte smittetilfeller på 47 prosent siste uken.
Totalt har det vært påvist 125.810 smittetilfeller blant personer som
bor eller har oppholdt seg i Bergen.
264 personer testet seg på teststasjon tirsdag.

Onsdag 23. mars
•

•

•
•

Det er registrert 511 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
De fordeler seg slik i aldersgruppene: 13 (0-5), 15 (6-12), 23 (13-19), 87
(20-29), 99 (30-39), 85 (40-49), 84 (50-59), 58 (60-69), 32 (70-79) og 15
(over 80).
Tirsdag 22. mars ble det rapportert 227 positive PCR og 284 positive
selvtester, til sammen 511 nye smittetilfeller. Det er 191 færre enn
samme dag for en uke siden. De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt
rapportert 430 smittetilfeller per dag. Basert på snitt-tallene har det
vært en reduksjon i antall rapporterte smittetilfeller på 49% siste
uken. Tirsdag 22. mars var 10% under 20 år, 53% var mellom 20 og 49
år, mens 37% var 50 år eller eldre. Median alder var 42 år.
Totalt har det vært påvist 125.389 smittetilfeller blant personer som
bor eller har oppholdt seg i Bergen.
255 personer testet seg på teststasjon tirsdag.

Tirsdag 22. mars
•

Det er registrert 299 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
De fordeler seg slik i aldersgruppene: 7 (0-5), 15 (6-12), 11 (13-19), 37
(20-29), 49 (30-39), 45 (40-49), 52 (50-59), 44 (60-69), 28 (70-79) og 11
(over 80).

•

•
•

Mandag 21.03 ble det rapportert 25 positive PCR og 274 positive
selvtester, til sammen 299 nye smittetilfeller. Det er 791 færre enn
samme dag for en uke siden. Det er et etterslep på PCR-tallene som
vil bli korrigert tirsdag 22.03. De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt
rapportert 457 smittetilfeller per dag. Basert på snitt-tallene har det
vært en reduksjon i antall rapporterte smittetilfeller på 50% siste
uken. Mandag 21.03 var 11% under 20 år, 44% var mellom 20 og 49
år, mens 45% var 50 år eller eldre. Median alder var 42 år.
Totalt har det vært påvist 124.878 smittetilfeller blant personer som
bor eller har oppholdt seg i Bergen.
350 personer testet seg på teststasjon mandag.

Mandag 21. mars
•

•

•
•

Det er registrert 767 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
De fordeler seg slik i aldersgruppene: 28 (0-5), 22 (6-12), 26 (13-19),
122 (20-29), 167 (30-39), 98 (40-49), 123 (50-59), 110 (60-69), 57 (7079) og 14 (over 80).
Lørdag-søndag 19-20.03 ble det rapportert 309 positive PCR og 458
positive selvtester, til sammen 767 nye smittetilfeller. Det er 647
færre enn samme dag for en uke siden. De siste 7 dagene er det i
gjennomsnitt rapportert 570 smittetilfeller per dag. Basert på snitttallene har det vært en reduksjon i antall rapporterte smittetilfeller
på 34% siste uken. Helgen 19-20.03 var 10% under 20 år, 50% var
mellom 20 og 49 år, mens 40% var 50 år eller eldre. Median alder var
42 år.
Totalt har det vært påvist 124.579 smittetilfeller blant personer som
bor eller har oppholdt seg i Bergen.
184 personer testet seg på teststasjon lørdag. 183 personer testet seg
på teststasjon søndag.

Lørdag 19. mars
•

Det er registrert 364 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
De fordeler seg slik i aldersgruppene: 7 (0-5), 10 (6-12), 14 (13-19), 60
(20-29), 80 (30-39), 51 (40-49), 64 (50-59), 48 (60-69), 27 (70-79) og 3
(over 80).

•

•
•

Fredag 18. mars ble det rapportert 132 positive PCR og 232 positive
selvtester, til sammen 364 nye smittetilfeller. Det er 408 færre enn
samme dag for en uke siden. De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt
rapportert 662 smittetilfeller per dag. Basert på snitt-tallene har det
vært en reduksjon i antall rapporterte smittetilfeller på 32% siste
uken. Fredag 18. mars var 9 % under 20 år, 52 % var mellom 20 og 49
år, mens 39 % var 50 år eller eldre. Median alder var 42 år.
Totalt har det vært påvist 123.812 smittetilfeller blant personer som
bor eller har oppholdt seg i Bergen.
267 personer testet seg på teststasjon fredag.

Fredag 18. mars
•

•

•
•

Det er registrert 531 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
De fordeler seg slik i aldersgruppene:
15 (0-5), 12 (6-12), 22 (13-19), 83 (20-29), 125 (30-39), 72 (40-49), 83
(50-59), 70 (60-69), 37 (70-79) og 12 (over 80).
Torsdag 17. mars ble det rapportert 219 positive PCR og 312 positive
selvtester, til sammen 531 nye smittetilfeller. Det er 444 færre enn
samme dag for en uke siden. De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt
rapportert 721 smittetilfeller per dag. Basert på snitt-tallene har det
vært en reduksjon i antall rapporterte smittetilfeller på 31% siste
uken. Torsdag 17.03 var 9% under 20 år, 53% var mellom 20 og 49 år,
mens 38% var 50 år eller eldre. Median alder var 42 år.
Totalt har det vært påvist 123.448 smittetilfeller blant personer som
bor eller har oppholdt seg i Bergen.
285 personer testet seg på teststasjon torsdag.

Torsdag 17. mars
•

•

Det er registrert 536 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
De fordeler seg slik i aldersgruppene:
19 (0-5), 9 (6-12), 25 (13-19), 90 (20-29), 105 (30-39), 65 (40-49), 97 (5059), 69 (60-69), 42 (70-79), 15 (over 80).
Onsdag 16. mars ble det rapportert 176 positive PCR og 360 positive
selvtester, til sammen 536 nye smittetilfeller. Det er 409 færre enn
samme dag for en uke siden. De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt

•
•

rapportert 784 smittetilfeller per dag. Basert på snitt-tallene har det
vært en reduksjon i antall rapporterte smittetilfeller på 32% i forhold
til for en uke siden. Onsdag 16. mars var 10% under 20 år, 49% var
mellom 20 og 49 år, mens 41% var 50 år eller eldre. Median alder var
43 år.
Totalt har det vært påvist 122.917 smittetilfeller blant personer som
bor eller har oppholdt seg i Bergen.
329 personer testet seg på teststasjon onsdag.

Onsdag 16. mars
•

•

•
•

Det er registrert 702 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
De fordeler seg slik i aldersgruppene:
23 (0-5), 24 (6-12), 27 (13-19), 130 (20-29), 143 (30-39), 101 (40-49), 109
(50-59), 92 (60-69), 38 (70-79), 15 (over 80).
Tirsdag 15. mars ble det rapportert 273 positive PCR og 429 positive
selvtester, til sammen 702 nye smittetilfeller. Det er 481 færre enn
samme dag for en uke siden.
De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt rapportert 843 smittetilfeller
per dag. Basert på snitt-tallene har det vært en reduksjon i antall
rapporterte smittetilfeller på 33% i forhold til for en uke siden.
Tirsdag 15.03 var 11 prosent under 20 år, 53 prosent var mellom 20
og 49 år, mens 36 prosent var 50 år eller eldre. Median alder var 42 år.
Totalt har det vært påvist 122.381 smittetilfeller blant personer som
bor eller har oppholdt seg i Bergen.
365 personer testet seg på teststasjon tirsdag.

Tirsdag 15. mars
•

•

Det er registrert 1090 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
De fordeler seg slik i aldersgruppene: 36 (0-5), 45 (6-12), 64 (13-19),
212 (20-29), 236 (30-39), 159 (40-49), 168 (50-59), 93 (60-69), 67 (7079) og 10 (over 80).
Mandag 14. mars ble det rapportert 588 positive PCR og 502 positive
selvtester, til sammen 1090 nye smittetilfeller. Det er 342 flere enn
samme dag for en uke siden. De siste sju dagene er det i
gjennomsnitt rapportert 911 smittetilfeller per dag. Det har vært en

•
•

reduksjon i antall rapporterte smittetilfeller på 32% i forhold til for
en uke siden. Mandag 14.03 var 13% under 20 år, 56% var mellom 20
og 49 år, mens 31% var 50 år eller eldre. Median alder var 38 år.
Totalt har det vært påvist 121.679 smittetilfeller blant personer som
bor eller har oppholdt seg i Bergen.
478 personer testet seg på teststasjon mandag.

Mandag 14. mars
•

•

•

•

Det er registrert 1414 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
De fordeler seg slik i aldersgruppene: 45 (0-5), 53 (6-12), 66 (13-19),
239 (20-29), 309 (30-39), 215 (40-49), 233 (50-59), 159 (60-69), 84 (7079) og 11 (over 80).
Lørdag 12. og søndag 13. mars ble det rapportert 626 positive PCR og
788 positive selvtester, til sammen 1414 nye smittetilfeller. Det er 840
færre enn forrige helg. De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt
rapportert 862 smittetilfeller per dag. Det har vært en reduksjon i
antall rapporterte smittetilfeller på 41% i forhold til for en uke siden.
Lørdag og søndag var 12% under 20 år, 54% var mellom 20 og 49 år,
mens 34% var 50 år eller eldre. Median alder var 40 år.
Totalt har det vært påvist 120.589 smittetilfeller blant personer som
bor eller har oppholdt seg i Bergen. Omtrent 50.000 har rapportert
positiv selvtest, mens 70.000 har hatt positiv PCR.
273 personer testet seg på teststasjon lørdag. 265 personer testet seg
på teststasjon søndag.

Lørdag 12. mars
•

•

Det er registrert 772 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
De fordeler seg slik i aldersgruppene: 28 (0-5), 18 (6-12), 35 (13-19),
160 (20-29), 173 (30-39), 123 (40-49), 104 (50-59), 75 (60-69), 39 (7079) og 17 (over 80).
Fredag 11. mars ble det rapportert 379 positive PCR og 393 positive
selvtester, til sammen 772 nye smittetilfeller. Det er 478 færre enn
samme dag for en uke siden. De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt
rapportert 982 smittetilfeller per dag. Det har vært en reduksjon i
antall rapporterte smittetilfeller på 42% i forhold til for en uke siden.

•
•

Fredag var 11% under 20 år, 59% var mellom 20 og 49 år, mens 30%
var 50 år eller eldre. Median alder var 38 år.
Totalt har det vært påvist 119.175 smittetilfeller blant personer som
bor eller har oppholdt seg i Bergen.
392 personer testet seg på teststasjon fredag.

Fredag 11. mars
•

•

•
•

Det er registrert 975 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
De fordeler seg slik i aldersgruppene: 41 (0-5), 24 (6-12), 40 (13-19),
200 (20-29), 193 (30-39), 142 (40-49), 151 (50-59), 104 (60-69), 58 (7079) og 22 (over 80).
Torsdag 10.mars ble det rapportert 425 positive PCR og 550 positive
selvtester, til sammen 975 nye smittetilfeller. Det er 688 færre enn
samme dag for en uke siden. De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt
rapportert 1051 smittetilfeller per dag. Det har vært en reduksjon i
antall rapporterte smittetilfeller på 44% i forhold til for en uke siden.
Torsdag var 11% under 20 år, 55% var mellom 20 og 49 år, mens 34%
var 50 år eller eldre. Median alder var 40 år.
Totalt har det vært påvist 118.403 smittetilfeller blant personer som
bor eller har oppholdt seg i Bergen.
443 personer testet seg på teststasjon onsdag.

Torsdag 10. mars
•

•

Det er registrert 945 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
De fordeler seg slik i aldersgruppene: 33 (0-5), 28 (6-12), 30 (13-19),
198 (20-29), 224 (30-39), 131 (40-49), 128 (50-59), 108 (60-69), 53 (7079) og 12 (over 80).
Onsdag 9. mars ble det rapportert 256 positive PCR og 689 positive
selvtester, til sammen 945 nye smittetilfeller. Det er 795 færre enn
samme dag for en uke siden. De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt
rapportert 1149 smittetilfeller per dag. Det har vært en reduksjon i
antall rapporterte smittetilfeller på 43% i forhold til for en uke siden.
Onsdag var 10% under 20 år, 58% var mellom 20 og 49 år, mens 32%
var 50 år eller eldre. Median alder er 38 år.

•
•
•

Totalt har det vært påvist 117.428 smittetilfeller blant personer som
har oppholdt seg i Bergen.
Det er 105 beboere på sykehjem med påvist covid-19. Fremover vil vi
ikke lenger melde smittetall på sykehjemmene.
551 personer testet seg på teststasjon onsdag.

Onsdag 9. mars
•

•

•
•
•

Det er registrert 1183 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
De fordeler seg slik i aldersgruppene:
47 (0-5), 45 (6-12), 59 (13-19), 219 (20-29), 263 (30-39), 178 (40-49), 167
(50-59), 140 (60-69), 52 (70-79), 13 (over 80).
Tirsdag 8. mars ble det rapportert 522 positive PCR og 661 positive
selvtester, til sammen 1183 nye smittetilfeller. Det er 580 færre enn
samme dag for en uke siden. De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt
rapportert 1263 smittetilfeller per dag. Det har vært en reduksjon i
antall rapporterte smittetilfeller på 43 prosent i forhold til for en uke
siden. Tirsdag var 13 prosent under 20 år, 56 prosent var mellom 20
og 49 år, mens 31 prosent var 50 år eller eldre. Median alder er 39 år.
Det er 101 beboere på sykehjem med påvist covid-19.
Totalt har det vært påvist 116.483 smittetilfeller blant personer som
har oppholdt seg i Bergen.
601 personer testet seg på teststasjon tirsdag.

Tirsdag 8. mars
•

•

Det er registrert 748 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
De fordeler seg slik i aldersgruppene: 19 (0-5), 22 (6-12), 27 (13-19),
146 (20-29), 140 (30-39), 106 (40-49), 117 (50-59), 112 (60-69), 43 (7079), 16 (over 80).
Mandag 7.mars ble det rapportert 49 positive PCR og 699 positive
selvtester, til sammen 748 nye smittetilfeller. Det er 895 færre enn
samme dag for en uke siden. Antallet positive PCR tester er
påfallende lavt og vi avventer en korreksjon på dette tallet i løpet av
dagen. De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt rapportert 1343
smittetilfeller per dag som betyr en reduksjon på 44% i forhold til

•
•
•

uken før. Mandag var 9% under 20 år, 52% var mellom 20 og 49 år,
mens 39% var 50 år eller eldre.
Totalt har det vært påvist 115.300 smittetilfeller blant personer som
oppholder seg i Bergen siden pandemien startet.
786 personer testet seg på teststasjon mandag.
Det er 99 beboere på sykehjem med påvist covid-19.

Mandag 7. mars
•

•

•
•
•

Det er registrert 2254 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
De fordeler seg slik i aldersgruppene: 102 (0-5), 109 (6-12), 120 (1319), 420 (20-29), 479 (30-39), 357 (40-49), 326 (50-59), 235 (60-69), 88
(70-79), 18 (over 80).
Lørdag 5. og søndag 6.mars ble det rapportert 1001 positive PCR og
1253 positive selvtester, til sammen 2254 nye smittetilfeller. Det er
1615 færre enn samme dager for en uke siden. De siste 7 dagene er
det i gjennomsnitt rapportert 1470 smittetilfeller per dag som betyr
en reduksjon på 46% i forhold til uken før. Lørdag og søndag var 15%
under 20 år, 56% var mellom 20 og 49 år, mens 29% var 50 år eller
eldre. Median alder var 38 år.
Totalt har det vært påvist 114.552 smittetilfeller blant personer som
oppholder seg i Bergen siden pandemien startet.
430 personer testet seg på teststasjon lørdag. 439 personer testet seg
på teststasjon søndag.
Det er 94 beboere på sykehjem med påvist covid-19.

Lørdag 5. mars
•

•

Det er registrert 1250 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
De fordeler seg slik i aldersgruppene: 56 (0-5), 45 (6-12), 70 (13-19),
263 (20-29), 270 (30-39), 205 (40-49), 175 (50-59), 106 (60-69), 47 (7079), 13 (over 80).
Fredag 4.mars ble det rapportert 658 positive PCR og 592 positive
selvtester, til sammen 1250 nye smittetilfeller. Det er 1247 færre enn
samme dag for en uke siden. De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt
rapportert 1701 smittetilfeller per dag som betyr en reduksjon på
32% i forhold til uken før. Fredag var 14% under 20 år, 59% var

•
•

mellom 20 og 49 år, mens 27% var 50 år eller eldre. Median alder er
36 år.
Totalt har det vært påvist 112.298 smittetilfeller blant personer som
oppholder seg i Bergen siden pandemien startet.
571 personer testet seg på teststasjon fredag.

Fredag 4. mars
•

•

•
•

•

Det er registrert 1663 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
De fordeler seg slik i aldersgruppene: 66 (0-5), 64 (6-12), 84 (13-19),
365 (20-29), 370 (30-39), 260 (40-49), 221 (50-59), 145 (60-69), 79 (7079), 9 (over 80).
Torsdag 3.mars ble det rapportert 777 positive PCR og 886 positive
selvtester, til sammen 1663 nye smittetilfeller. Det er 930 færre enn
samme dag for en uke siden. De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt
rapportert 1879 smittetilfeller per dag som betyr en reduksjon på
24% i forhold til uken før. Torsdag var 13% under 20 år, 60% var
mellom 20 og 49 år, mens 27% var 50 år eller eldre. Median alder er
36 år.
Totalt har det vært påvist 111.048 smittetilfeller blant personer som
oppholder seg i Bergen siden pandemien startet.
Det er 105 beboere på sykehjem med påvist covid-19. Følgende
sykehjem er hardest rammet (5 eller flere beboere er smittet):
Sandsli, Gullstøltunet, Fyllingsdalen, Søreide, Domkirkehjemmet,
Betanien, Arna, Bergen indremisjon og Fantoft.
788 personer testet seg på teststasjon torsdag.

Torsdag 3. mars
•

•

Det er registrert 1740 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
De fordeler seg slik i aldersgruppene: 65 (0-5), 70 (6-12), 88 (13-19),
424 (20-29), 401 (30-39), 254 (40-49), 222 (50-59), 136 (60-69), 67 (7079), 13 (over 80).
Onsdag 2. mars ble det rapportert 733 positive PCR og 1007 positive
selvtester, til sammen 1740 nye smittetilfeller. Det er 1386 færre enn
samme dag for en uke siden. De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt
rapportert 2012 smittetilfeller per dag som betyr en reduksjon på 16

•
•

•

prosent i forhold til uken før. Tirsdag var 13 prosent under 20 år, 62
prosent var mellom 20 og 49 år, mens 25 prosent var 50 år eller eldre.
Totalt har det vært påvist 109.385 smittetilfeller blant personer som
oppholder seg i Bergen siden pandemien startet.
Det er 92 beboere på sykehjem med påvist covid-19. Følgende
sykehjem er hardest rammet (5 eller flere beboere er smittet):
Domkirkehjemmet, Fyllingsdalen, Gullstøltunet, Siljuslåtten,
Midtbygda og Fantoft.
956 personer testet seg på teststasjon onsdag.

Onsdag 2. mars
•

•

•
•

•

Det er registrert 1743 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
De fordeler seg slik i aldersgruppene: 69 (0-5), 89 (6-12), 73 (13-19),
380 (20-29), 393 (30-39), 252 (40-49), 256 (50-59), 144 (60-69), 69 (7079), 18 (over 80).
Tirsdag 1. mars ble det rapportert 528 positive PCR og 1215 positive
selvtester, til sammen 1743 nye smittetilfeller. Det er 100 flere enn
dagen før og 1362 færre enn samme dag for en uke siden. De siste sju
dagene er det i gjennomsnitt rapportert 2210 smittetilfeller per dag
som betyr en reduksjon på sju prosent i forhold til uken før. Tirsdag
var 13 prosent under 20 år, 59 prosent var mellom 20 og 49 år, mens
28 prosent var 50 år eller eldre.
Totalt har det vært påvist 107.645 smittetilfeller blant personer som
oppholder seg i Bergen siden pandemien startet.
Det er 112 beboere på sykehjem med påvist covid-19. Følgende
sykehjem er hardest rammet (fem eller flere beboere er smittet):
Røde Kors, Sandsli, Fyllingsdalen, Løvåsen, Midtbygda, Gullstøltunet,
Betanien, Fantoft og Domkirkehjemmet.
974 personer testet seg på teststasjon tirsdag.

Tirsdag 1. mars
•

Det er registrert 1643 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
De fordeler seg slik i aldersgruppene: 76 (0-5), 84 (6-12), 77 (13-19),
374 (20-29), 369 (30-39), 231 (40-49), 222 (50-59), 137 (60-69), 60 (7079) og 13 (over 80).

•

•
•

•

Mandag 28. februar ble det rapportert 431 positive PCR og 1212
positive selvtester, til sammen 1643 nye smittetilfeller. De siste 7
dagene er det i gjennomsnitt rapportert 2404 smittetilfeller per dag
som betyr en økning på 3% i forhold til uken før. Mandag var 15%
under 20 år, 59% var mellom 20 og 49 år, mens 26% var 50 år eller
eldre. Totalt har det vært påvist 105.902 smittetilfeller blant personer
som oppholder seg i Bergen siden pandemien startet.
1156 personer testet seg på teststasjon mandag
Det er 143 beboere på sykehjem med påvist covid-19. Følgende
sykehjem er hardest rammet (5 eller flere beboere er smittet): Røde
Kors, Fyllingsdalen, Midtbygda, Betanien, Løvåsen, Gullstøltunet,
Åstveit, Fantoft, Metodisthjemmet, Arna, Domkirkehjemmet og
Sandsli.
12 beboere på sykehjem med påvist covid-19 døde i februar.

– Et høyt antall sykehjemsbeboere gjennomgikk covid-19 på nyåret, noe
som også gjenspeiler seg i antall koronarelaterte dødsfall. De fleste
sykehjemsbeboerne tåler smitten godt. En rekke av dødsfallene gjelder
beboere som hadde kort forventet levetid igjen, og som gjerne dør med og
ikke av covid-19, sier etatsdirektør for Etat for sykehjem, Anita W.
Johansen.

Mandag 28. februar
•

•

Det er registrert 3869 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester
på lørdag 26. og søndag 27. februar.
De fordeler seg slik i aldersgruppene: 209 (0-5), 311 (6-12), 286 (1319), 760 (20-29), 790 (30-39), 591 (40-49), 489 (50-59), 294 (60-69), 117
(70-79) og 22 (over 80).
Lørdag 26. og søndag 27.februar ble det rapportert 1987 positive PCR
og 1882 positive selvtester, til sammen 3869 nye smittetilfeller. De
siste 7 dagene er det i gjennomsnitt rapportert 2714 smittetilfeller
per dag som betyr en økning på 16% i forhold til foregående uke.
Helgens smittetall viste at 21% var under 20 år, 55% var mellom 20
og 49 år, mens 24 % var 50 år eller eldre. Totalt har det vært påvist

•
•

104.259 smittetilfeller blant personer som oppholder seg i Bergen
siden pandemien startet.
1535 personer testet seg på teststasjon i helgen. 801 personer testet
seg på lørdag. 734 testet seg søndag.
Det er 145 beboere på sykehjem med påvist covid-19. Følgende
sykehjem er hardest rammet (5 eller flere beboere er smittet):
Sandsli, Løvåsen, Betanien, Midtbygda, Åstveit, Fyllingsdalen,
Domkirkehjemmet, Gullstøltunet, Metodisthjemmet og Røde Kors.

Lørdag 26. februar
•

•

•

Det er registrert 2497 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
De fordeler seg slik i aldersgruppene: 96 (0-5), 169 (6-12), 202 (13-19),
646 (20-29), 539 (30-39), 345 (40-49), 253 (50-59), 168 (60-69), 53 (7079) og 26 (over 80).
Fredag 25.02 ble det rapportert 1443 positive PCR og 1054 positive
selvtester, til sammen 2497 nye smittetilfeller. Det var 286 flere enn
samme dag for en uke siden. De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt
rapportert 2515 smittetilfeller per dag som betyr en økning på 5% i
forhold til foregående uke. Gårsdagens smittetall viste at 19% var
under 20 år, 61% var mellom 20 og 49 år, mens 20 % var 50 år eller
eldre. Totalt har det vært påvist 100.390 smittetilfeller blant
personer som oppholder seg i Bergen siden pandemien startet.
1177 personer testet seg på teststasjon fredag.

Fredag 25. februar
•

•

Det er registrert 2593 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
De fordeler seg slik i aldersgruppene: 82 (0-5), 168 (6-12), 200 (13-19),
676 (20-29), 550 (30-39), 402 (40-49), 302 (50-59), 160 (60-69), 41 (7079) og 12 (over 80).
Torsdag 24. februar ble det rapportert 1232 positive PCR og 1361
positive selvtester, til sammen 2593 nye smittetilfeller. Det var 496
flere enn samme dag for en uke siden. De siste 7 dagene er det i
gjennomsnitt rapportert 2474 smittetilfeller per dag, som betyr en
reduksjon på 0,6 % i forhold til foregående uke. Gårsdagens
smittetall viste at 17 % var under 20 år, 63 % var mellom 20 og 49 år,

•

•

mens 20 % var 50 år eller eldre. Totalt har det vært påvist 97.893
smittetilfeller blant personer som oppholder seg i Bergen siden
pandemien startet.
Det er 150 beboere på sykehjem med påvist covid-19. Følgende
sykehjem er hardest rammet (5 eller flere beboere er smittet):
Åstveit, Metodisthjemmet, Kolstihagen, Løvåsen, Bergen Røde Kors,
Beanien, Midtbygda, Fyllingsdalen, Sandsli, Gullstøltunet, Ulset, Arna
og Domkirkehjemmet.
1496 personer testet seg på teststasjon torsdag.

Torsdag 24. februar
•

•

•
•

Det er registrert 3126 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
De fordeler seg slik i aldersgruppene: 114 (0-5), 279 (6-12), 238 (1319), 769 (20-29), 663 (30-39), 491 (40-49), 337 (50-59), 163 (60-69), 53
(70-79) og 19 (over 80).
Onsdag 23.02 ble det rapportert 1298 positive PCR og 1828 positive
selvtester, til sammen 3126 nye smittetilfeller. Dette var 199 flere enn
samme dag for en uke siden. De siste 7 dagene er det rapportert
16.824 smittetilfeller. Dette gir et gjennomsnitt på 2403 smittetilfeller
per dag siste uken. Basert på snitt-tallene har det vært en reduksjon i
antall smittetilfeller på 7% siste. Gårsdagens smittetall viste at 20%
var under 20 år, 62% var mellom 20 og 49 år, mens 18 % var 50 år
eller eldre. Totalt har det vært påvist 95.300 smittetilfeller blant
personer som oppholder seg i Bergen siden pandemien startet.
Det er 144 beboere på sykehjem med påvist covid-19.
1696 personer testet seg på teststasjon onsdag.

Onsdag 23. februar
•

•

Det er registrert 3105 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
De fordeler seg slik i aldersgruppene: 123 (0-5), 262 (6-12), 227 (1319), 778 (20-29), 646 (30-39), 467 (40-49), 334 (50-59), 199 (60-69), 54
(70-79), 15 (over 80).
Tirsdag 22.02 ble det rapportert 1178 positive PCR og 1927 positive
selvtester, til sammen 3105 nye smittetilfeller. Dette var 240 flere enn
samme dag for en uke siden. De siste 7 dagene er det rapportert

•

•

16.625 smittetilfeller blant personer hjemmehørende i Bergen
kommune. Dette gir et gjennomsnitt på 2375 smittetilfeller per dag
siste uken. For en uke siden var gjennomsnitt 2632. Basert på snitttallene har det vært en reduksjon i antall smittetilfeller siste uken på
10%. Gårsdagens smittetall viser at 20% var under 20 år, 61% var
mellom 20 og 49 år, mens 19 % var 50 år eller eldre.
Det er 131 beboere på sykehjem med påvist covid-19.
Sykehjemmene som er hardest rammet akkurat nå er Kolstihagen,
Fyllingsdalen, Betanien, Midtbygda, Gullstøltunet, Metodisthjemmet,
Bergen Røde Kors, Domkirkehjemmet og Åstveit.
1809 personer testet seg på teststasjon tirsdag.

Tirsdag 22. februar
•

•

•

•

Det er registrert 3809 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
De fordeler seg slik i aldersgruppene: 172 (0-5), 337 (6-12), 371 (1319), 933 (20-29), 764 (30-39), 565 (40-49), 374 (50-59), 198 (60-69), 65
(70-79), 30 (over 80).
Mandag 21. februar ble det rapportert 1915 positive PCR og 1894
positive selvtester, til sammen 3809 nye smittetilfeller. Dette var 578
flere enn samme dag for en uke siden. De siste sju dagene er det
rapportert 16.385 smittetilfeller blant personer i Bergen kommune.
Dette gir et gjennomsnitt på 2341 smittetilfeller per dag siste uken.
For en uke siden var gjennomsnittet 2663. Basert på snitt-tallene har
det vært en reduksjon i antall smittetilfeller siste uken på 12 prosent.
Gårsdagens smittetall viser at 23 prosent var under 20 år, 59 prosent
var mellom 20 og 49 år, mens 18 prosent var 50 år eller eldre.
Det er 110 beboere på sykehjem med påvist covid-19. Det er høyest
smittepress på Løvåsen, Midtbygda, Fyllingsdalen, Gullstøltunet,
Bergen Røde Kors og Domkirkehjemmet.
1960 personer testet seg på teststasjon mandag.

Mandag 21. februar
•

Det er registrert 1450 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
De fordeler seg slik i aldersgruppene:

•
•
•

68 (0-5), 153 (6-12), 109 (13-19), 269 (20-29), 275 (30-39), 214 (40-49),
196 (50-59), 123 (60-69), 30 (70-79), 13 (over 80).
1011 personer testet seg på teststasjon søndag.
Det er 63 beboere på sykehjem med påvist covid-19.
Lørdag 19.02 ble det rapportert 1026 positive selvtester og søndag
20.02 ble det rapportert 1450 selvtester. På grunn av omlegging av
rapporteringsrutinene fra laboratoriet har vi gjennom helgen bare
mottatt resultatene fra 11 PCR-analyser. Mandag morgen ble det
imidlertid rapportert 1669 positive PCR- analyser fra helgen, og disse
vil bli inkludert i tallene som rapporteres 22. februar. Mer utførlige
analyser vil bli gjennomført når PCR-tallene fra helgen er inkludert i
tallmaterialet.

Søndag 20. februar
•

•

Det er registrert 1026 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
De fordeler seg slik i aldersgruppene:
65 (0-5), 93 (6-12), 95 (13-19), 189 (20-29), 194 (30-39), 158 (40-49), 130
(50-59), 70 (60-69), 27 (70-79), 5 (over 80).
1044 personer testet seg på teststasjon lørdag.

Lørdag 19. februar
•

•

•

Det er registrert 2212 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
De fordeler seg slik i aldersgruppene:
76 (0-5), 246 (6-12), 214 (13-19), 543 (20-29), 429 (30-39), 346 (40-49),
203 (50-59), 107 (60-69), 36 (70-79), 11 (over 80).
Fredag 18. februar ble det registrert 1096 smittetilfeller bekreftet
med PCR og 1116 positive selvtester blant personer hjemmehørende
i Bergen, til sammen 2212 smittetilfeller. Det er 115 flere enn dagen
før og 569 færre enn samme dag for en uke siden. Gjennomsnitt siste
7 døgn var 2407. Det har vært en reduksjon i smittetallene på 8%
siste uken. Dette er første gang siden nyttår at det har vært en
reduksjon i snitt-tallet. Siste døgn var 24% under 20 år, 60% var i
aldersgruppen 20-49 år og 16% var 50 år og eldre.
1421 personer testet seg på teststasjon fredag.

Fredag 18. februar
•

•

•
•

Det er registrert 2097 nye smittede siden forrige rapport. Dette er
summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.
De fordeler seg slik i aldersgruppene:
49 (0-5), 207 (6-12), 178 (13-19), 554 (20-29), 398 (30-39), 329 (40-49),
194 (50-59), 115 (60-69), 54 (70-79), 19 (over 80).
Torsdag 17. februar ble det registrert 702 smittetilfeller bekreftet
med PCR og 1395 positive selvtester blant personer hjemmehørende
i Bergen, til sammen 2097 smittetilfeller. Det er 830 færre enn dagen
før og 730 færre enn samme dag for en uke siden. Gjennomsnitt siste
7 døgn var 2488. Siste døgn var 21% under 20 år, 61% var i
aldersgruppen 20-49 år og 18% var 50 år og eldre.
Det er 56 beboere på sykehjem med påvist covid-19.
1621 personer testet seg på teststasjon torsdag.

Torsdag 17. februar
•

•
•
•

Det er registrert 2927 nye smittetilfeller siden forrige rapport. Dette
er summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive
selvtester. Smittetallene fordeler seg slik i aldersgruppene: 78 (0-5),
258 (6-12), 279 (13-19), 835 (20-29), 584 (30-39), 449 (40-49), 249 (5059), 136 (60-69), 45 (70-79) og 14 (over 80).
1746 personer testet seg med PCR onsdag.
Det er 48 beboere på sykehjem med påvist covid-19
Onsdag 16.februar ble det registrert 1221 smittetilfeller bekreftet
med PCR og 1706 positive selvtester blant personer hjemmehørende
i Bergen, til sammen 2927 smittetilfeller. Det er 62 flere enn dagen før
og 279 færre enn samme dag for en uke siden. Gjennomsnitt siste 7
døgn var 2592. Basert på snitt-tallene var det en smitteøkning på 8%
siste uken. Siste døgn var 21% under 20 år, 64% var i aldersgruppen
20-49 år og 15% var 50 år og eldre. Median alder 27 år.

- Vi ser at en del som blir syke får et influensaliknende sykdomsforløp der
de kan bli sengeliggende i en ukes tid. Det er nok noen som blir overrasket
over at de blir sengeliggende av omikron når de er fullvaksinerte, men det
er viktig å huske på at vaksineringen bidrar til at det nå er få som blir
alvorlig syke og må innlegges på sykehus, sier smittevernoverlege Marit
Voltersvik.

Onsdag 16. februar
•

•
•
•

Det er registrert 2865 nye smittetilfeller siden forrige rapport. Dette
er summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive
selvtester. Smittetallene fordeler seg slik i aldersgruppene: 110 (0-5),
330 (6-12), 316 (13-19), 708 (20-29), 531 (30-39), 461 (40-49), 240 (5059), 113 (60-69), 40 (70-79) og 16 (over 80).
1765 personer testet seg med PCR tirsdag.
Det er 49 beboere på sykehjem med påvist covid-19
Tirsdag 15.februar ble det registrert 1212 smittetilfeller bekreftet
med PCR og 1653 positive selvtester blant personer hjemmehørende
i Bergen, til sammen 2865 smittetilfeller. Positive selvtester som er
verifisert med PCR rapporteres bare som PCR. Det er 366 færre enn
dagen før og 214 færre enn samme dag for en uke siden.
Gjennomsnitt siste 7 døgn var 2632. Basert på snitt-tallene var det en
smitteøkning på 15% siste uken. Siste døgn var 27% under 20 år, 59%
var i aldersgruppen 20-49 år og 14% var 50 år og eldre. Median alder
26 år.

Tirsdag 15. februar
•

•
•
•

Det er registrert 3231 nye smittetilfeller siden forrige rapport. Dette
er summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive
selvtester. Smittetallene fordeler seg slik i aldersgruppene: 119 (0-5),
453 (6-12), 377 (13-19), 620 (20-29), 654 (30-39), 540 (40-49), 308 (5059), 110 (60-69), 39 (70-79) og 11 (over 80).
1834 personer testet seg med PCR mandag.
Det er 43 beboere på sykehjem med påvist covid-19
Mandag 14.februar ble det registrert 1771 smittetilfeller bekreftet
med PCR og 1460 positive selvtester blant personer hjemmehørende
i Bergen, til sammen 3231 smittetilfeller. Det er 1518 flere enn dagen
før og 196 flere enn samme dag for en uke siden. Siste døgn var 29%
under 20 år, 56% var i aldersgruppen 20-49 år og 15% var 50 år og
eldre, mens tilsvarende tall dagen før var hhv 40%, 47% og 13%.

Mandag 14. februar
•

Det er registrert 1713 nye smittetilfeller siden forrige rapport. Dette
er summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive

•
•
•

selvtester. Smittetallene fordeler seg slik i aldersgruppene: 103 (0-5),
375 (6-12), 207 (13-19), 272 (20-29), 293 (30-39), 247 (40-49), 128 (5059), 66 (60-69), 14 (70-79) og 8 (over 80).
1073 personer testet seg med PCR søndag.
Det er 26 beboere på sykehjem med påvist covid-19.
Søndag 13. februar ble det registrert 670 smittetilfeller bekreftet med
PCR og 1043 positive selvtester blant personer hjemmehørende i
Bergen, til sammen 1713 smittetilfeller. Det er 89 færre enn dagen før
og 546 færre enn samme dag for en uke siden. Siste døgn var 40%
under 20 år, 47% var i aldersgruppen 20-49 år og 13 % var 50 år og
eldre. Siste 7 dager har det i snitt vært 2635 smittetilfeller per dag.

Søndag 13. februar
•

•

Det er registrert 1802 nye smittetilfeller siden forrige rapport. Dette
er summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive
selvtester. Smittetallene fordeler seg slik i aldersgruppene: 88 (0-5),
248 (6-12), 219 (13-19), 420 (20-29), 316 (30-39), 280 (40-49), 155 (5059), 52 (60-69), 19 (70-79) og 5 (over 80). De siste sju dagene er det i
snitt registrert 2712 koronatilfeller per dag.
1099 personer testet seg med PCR lørdag.

- Lørdag 12.februar ble det registrert 971 smittetilfeller bekreftet med PCR
og 831 positive selvtester blant personer hjemmehørende i Bergen, til
sammen 1802 smittetilfeller. Det er 979 færre enn dagen før og 629 flere
enn samme dag for en uke siden. Siste døgn var 31% under 20 år, 56% var i
aldersgruppen 20-49 år og 13% var 50 år og eldre. Siste 7 dager har det i
snitt vært 2712 smittetilfeller og en smitteøkning på 38% fra uken før,
kommenterer assisterende smittevernoverlege Kjell Haug.
Lørdag 12. februar
•

•

Det er registrert 2781 nye smittetilfeller siden forrige rapport. Dette
er summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive
selvtester. Smittetallene fordeler seg slik i aldersgruppene: 134 (0-5),
531 (6-12), 294 (13-19), 657 (20-29), 480 (30-39), 390 (40-49), 172 (5059), 87 (60-69), 25 (70-79) og 11 (Over 80).
De siste sju dagene er det i snitt registrert 2623 koronatilfeller per
dag.

•

1944 personer testet seg med PCR fredag.

- Fredag 11. februar ble det registrert 1530 smittetilfeller bekreftet med
PCR og 1251 positive selvtester blant personer hjemmehørende i Bergen,
til sammen 2781 smittetilfeller. Det er 46 færre enn dagen før og 837 flere
enn samme dag for en uke siden. Siste døgn var 35% under 20 år, 55% var i
aldersgruppen 20-49 år og 10% var 50 år og eldre. Siste 7 dager ble det til
sammen registrert 18360 smittetilfeller som gir et gjennomsnitt på 2623
smittetilfeller per dag, kommenterer assisterende smittevernoverlege Kjell
Haug.
Fredag 11. februar
•

•
•
•
•

Det er registrert 2827 nye smittetilfeller siden forrige rapport. Dette
er summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive
selvtester. Smittetallene fordeler seg slik i aldersgruppene: 127 (0-5),
404 (6-12), 368 (13-19), 675 (20-29), 464 (30-39), 457 (40-49), 207 (5059), 86 (60-69), 35 (70-79) og 4 (over 80).
Totaltallet smittede bekreftet med PCR er 51.893.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 2503 koronatilfeller per
dag.
2217 personer testet seg med PCR torsdag.
Det er 27 beboere på sykehjem med påvist covid-19

– Torsdag 10. februar ble det registrert 1318 smittetilfeller bekreftet
med PCR og 1509 positive selvtester blant personer hjemmehørende i
Bergen, til sammen 2827 smittetilfeller. Siste døgn var 32 prosent under 20
år, 56 prosent var i aldersgruppen 20-49 år og 12 prosent var 50 år og eldre.
Snitt-tallene viser en smitteøkning på 29 prosent siste sju dager, sier
smittevernoverlege Marit Voltersvik.
Torsdag 10. februar
•

•

Det er registrert 3206 nye smittetilfeller siden forrige rapport. Dette
er summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive
selvtester. Smittetallene fordeler seg slik i aldersgruppene: 115 (0-5),
446 (6-12), 408 (13-19), 876 (20-29), 559 (30-39), 441 (40-49), 253 (5059), 75 (60-69), 28 (70-79) og 5 (over 80).
Totaltallet smittede bekreftet med PCR er 50.575.

•
•
•

De siste sju dagene er det i snitt registrert 2408 koronatilfeller per
dag.
2224 personer testet seg med PCR onsdag.
Det er nå 28 beboere på sykehjem med påvist covid-19

– Onsdag 9. februar ble det registrert 1480 smittetilfeller bekreftet
med PCR og 1726 positive selvtester blant personer hjemmehørende i
Bergen, til sammen 3206 smittetilfeller. Siste døgn var 30 prosent under 20
år, 59 prosent var i aldersgruppen 20-49 år og 11 prosent var 50 år og eldre.
Vi har et gjennomsnitt på 2408 smittetilfeller per dag siste 7 dager. Dette
medfører at det har vært en smitteøkning på 30 prosent siste 7 dager, sier
smittevernoverlege Marit Voltersvik.
Onsdag 9. februar
•

•
•
•
•

Det er registrert 3079 nye smittetilfeller siden forrige rapport. Dette
er summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive
selvtester. Smittetallene fordeler seg slik i aldersgruppene: 129 (0-5),
474 (6-12), 364 (13-19), 877 (20-29), 457 (30-39), 435 (40-49), 213 (5059), 95 (60-69), 27 (70-79) og 8 (over 80).
Totaltallet smittede bekreftet med PCR er 49.095.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 2280 koronatilfeller per
dag.
2480 personer testet seg med PCR tirsdag.
Det er nå 30 beboere på sykehjem med påvist covid-19

– Tirsdag ble det registrert 1309 smittetilfeller bekreftet med PCR og 1770
positive selvtester blant personer hjemmehørende i Bergen, til sammen
3079 smittetilfeller. Siste døgn var 31 prosent under 20 år, 58 prosent var i
aldersgruppen 20-49 år og 11 prosent var 50 år og eldre. Det medfører at
andelen smittede blant unge voksne har økt klart det siste døgnet og
andelen smittede i aldersgruppen under 20 år er betydelig redusert, sier
smittevernoverlege Marit Voltersvik.

Tirsdag 8. februar
•

Det er registrert 3035 nye smittetilfeller siden forrige rapport. Dette
er summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive

•
•
•
•

selvtester. Smittetallene fordeler seg slik i aldersgruppene: 159 (0-5),
637 (6-12), 422 (13-19), 592 (20-29), 453 (30-39), 435 (40-49), 221 (5059), 76 (60-69), 32 (70-79) og 8 (over 80).
Totaltallet smittede bekreftet med PCR er 47.786.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 2135 koronatilfeller per
dag.
2682 personer testet seg med PCR mandag.
Det er nå 38 beboere på 13 sykehjem med påvist covid-19

– Mandag 7.februar ble det registrert 1408 smittetilfeller bekreftet
med PCR og 1627 positive selvtester blant personer hjemmehørende i
Bergen, til sammen 3035 smittetilfeller. Det er 776 flere enn dagen før og
264 flere enn samme dag for en uke siden. Innbyggerne i Bergen er flinke til
å registrere positive selvtester, og det gjør at vi fortsatt har god oversikt
over smittesituasjonen i byen. Siste døgn var 40 prosent under 20 år, 49
prosent var i aldersgruppen 20-49 år og 11 prosent var 50 år og eldre, sier
smittevernoverlege Marit Voltersvik.

Mandag 7. februar
•

•
•
•
•

Det er registrert 2259 nye smittetilfeller siden forrige rapport. Dette
er summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive
selvtester. Smittetallene fordeler seg slik i aldersgruppene: 100 (0-5),
441 (6-12), 378 (13-19), 402 (20-29), 334 (30-39), 320 (40-49), 179 (5059), 80 (60-69), 17 (70-79) og 8 (over 80).
Totaltallet smittede bekreftet med PCR er 46.378.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 1112 koronatilfeller per
dag bekreftet med PCR. Tilsvarende tall for sju dager siden var 1064.
1483 personer testet seg med PCR søndag.
Det er nå 48 beboere på 15 sykehjem med påvist covid-19

- Søndag 6. februar ble det registrert 959 smittetilfeller bekreftet med PCR
og 1300 positive selvtester blant personer hjemmehørende i Bergen, til
sammen 2259 smittetilfeller. Det er 1086 flere enn dagen før og 714 flere
enn samme dag for en uke siden. Siste døgn var 41 prosent under 20 år, 47
prosent var i aldersgruppen 20-49 år og 12 prosent var 50 år og eldre, sier
smittevernoverlege Marit Voltersvik.

– Vi ser en økning i smitte blant beboere på sykehjem. De fleste beboere
har milde symptomer, men det kan være krevende å gjennomføre isolasjon
for beboere og pasienter med demens sykdom. Beboerne på sykehjem kan
også ha en helsesituasjon før smitte, som gjør at vi må regne med covidrelaterte dødsfall i tiden fremover, sier etatsdirektør i Etat for sykehjem,
Anita W. Johansen.

Søndag 6. februar
•

•
•

Det er registrert 1173 nye smittetilfeller siden forrige rapport. Dette
er summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive
selvtester. Smittetallene fordeler seg slik i aldersgruppene: 59 (0-5),
239 (6-12), 153 (13-19), 230 (20-29), 180 (30-39), 187 (40-49), 75 (5059), 36 (60-69), 12 (70-79) og 2 (over 80).
Totaltallet smittede bekreftet med PCR er 45.419.
1313 personer testet seg med PCR lørdag.

– Lørdag 5. februar ble det registrert 394 PCR-bekreftede smittetilfeller og
779 positive selvtester blant personer hjemmehørende i Bergen, til
sammen 1173 smittetilfeller. Det er 771 færre enn dagen før og 16 færre
enn samme dag for en uke siden, sier assisterende smittevernoverlege Kjell
Haug.
– Siste døgn var 38 prosent under 20 år, 51 prosent var i aldersgruppen 2049 år og 11 prosent var 50 år og eldre. Siste syv dager ble det til sammen
registrert 13.776 smittetilfeller i Bergen. Det gir et gjennomsnitt på 1968
smittetilfeller per dag, opplyser Haug.

Lørdag 5. februar
•

•

Det er registrert 1944 nye smittetilfeller siden forrige rapport. Dette
er summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive
selvtester. Smittetallene fordeler seg slik i aldersgruppene: 68 (0-5),
407 (6-12), 319 (13-19), 360 (20-29), 291 (30-39), 278 (40-49), 140 (5059), 59 (60-69), 18 (70-79) og 4 (over 80).
Totaltallet smittede bekreftet med PCR er 45.025.

•

1912 personer testet seg med PCR fredag.

– Fredag 4. februar ble det registrert 1059 PCR-bekreftede smittetilfeller og
885 positive selvtester blant personer hjemmehørende i Bergen. Til
sammen 1944 smittetilfeller. Det er 218 færre enn dagen før og 176 flere
enn samme dag for en uke siden, sier assisterende smittevernoverlege Kjell
Haug.
– 41 prosent var under 20 år, 48 prosent var i aldersgruppen 20-49 år og 11
prosent var 50 år og eldre, opplyser Haug.

Fredag 4. februar
•

•
•
•

Det er registrert 2162 nye smittetilfeller siden forrige rapport. Dette
er summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive
selvtester. Smittetallene fordeler seg slik i aldersgruppene: 85 (0-5),
368 (6-12), 388 (13-19), 423 (20-29), 302 (30-39), 348 (40-49), 169 (5059), 61 (60-69), 13 (70-79) og 5 (over 80).
Totaltallet smittede bekreftet med PCR er 43.966.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 1137 koronatilfeller per
dag bekreftet med PCR. Tilsvarende tall for sju dager siden var 954.
1894 personer testet seg med PCR torsdag.

– Vi har nå fått slått sammen tallene for selvtest og PCR-test i vår statistikk.
Torsdag 3. februar ble 2162 smittetilfeller påvist med PCR eller selvtest
blant personer hjemmehørende i Bergen. Blant disse var 39 prosent under
20 år, 50 prosent var i aldersgruppen 20-49 år og 11 prosent var 50 år og
eldre, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

Torsdag 3. februar
•

Det er registrert 1458 nye PCR-bekreftede smittetilfeller siden forrige
rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 54 (0-5), 222 (6-12),
381 (13-19), 389 (20-29), 178 (30-39), 149 (40-49), 59 (50-59), 23 (6069), 2 (70-79) og 1 (over 80).

•
•
•
•
•

I tillegg er det rapportert 905 tilfeller med positiv selvtest onsdag 2.
februar.
Totaltallet smittede bekreftet med PCR er 42.693.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 1135 koronatilfeller per
dag bekreftet med PCR. Tilsvarende tall for sju dager siden var 882.
2194 personer testet seg med PCR onsdag.
Det er nå 32 beboere på 11 sykehjem med påvist covid-19

- I tillegg til 1458 smittetilfeller bekreftet med PCR ble det også rapportert
905 tilfeller med positiv selvtest. Det totale smittetallet som ble rapportert
2.februar var derfor 2363. Blant de som ble testet med PCR siste døgn var
45 prosent under 20 år, 49 prosent var i aldersgruppen 20-49 år og 6
prosent var 50 år og eldre. Det er grunn til å merke seg at median alder har
steget fra 17 år til 22 år det siste døgn som et uttrykk for vesentlig mer
smitte i aldersgruppen 20-29 år, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

Onsdag 2. februar
•

•
•
•
•
•

Det er registrert 1022 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
45 (0-5), 220 (6-12), 288 (13-19), 190 (20-29), 109 (30-39), 116 (40-49),
39 (50-59), 12 (60-69), 2 (70-79), 1 (over 80).
I tillegg er det rapportert inn 1114 tilfeller av positiv selvtest.
Totaltallet er 41235.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 1104 koronatilfeller per
dag med PCR-test. Tilsvarende tall for sju dager siden var 846.
Det er 25 beboere fordelt på ti sykehjem med påvist covid-19.
2902 personer testet seg på teststasjon tirsdag.

– I tillegg til 1022 smittetilfeller bekreftet med PCR ble det også rapportert
1114 tilfeller med positiv selvtest. Det totale smittetallet som ble
rapportert 1. februar var derfor 2136. Blant de som testet positivt med PCR
siste døgn, var 54 prosent under 20 år, 41 prosent var i aldersgruppen 20-49
år og fem prosent var 50 år og eldre, sier smittevernoverlege Marit
Voltersvik.

– Vi har nå kommet over i en ny fase av pandemien i Norge der vi letter på
tiltakene og skal leve med mer smitte. Samtidig må vi fortsatt huske på de
enkle reglene om å holde oss hjemme når vi er syke og teste oss når vi har
symptomer. Mange vil bli syke i tiden fremover, men hvis vi unngår at alle
blir syke samtidig, rammer vi i mindre grad driften av viktige helse- og
omsorgstjenester og samfunnskritiske funksjoner, sier Voltersvik.

Tirsdag 1. februar
•

•
•
•
•
•
•

Det er registrert 1616 nye PCR-bekreftede smittetilfeller siden forrige
rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 86 (0-5), 313 (6-12),
452 (13-19), 259 (20-29), 216 (30-39), 187 (40-49), 75 (50-59), 21 (6069), 6 (70-79) og 1 (over 80).
I tillegg er det rapportert 1155 tilfeller med positiv selvtest mandag
31. januar.
Totaltallet smittede bekreftet med PCR er 40213.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 1122 koronatilfeller per
dag bekreftet med PCR. Tilsvarende tall for sju dager siden var 786.
3067 personer testet seg med PCR mandag.
Det er nå 17 beboere på åtte sykehjem med påvist covid-19
I januar er to beboere på sykehjem døde med påvist covid-19

– Vi ser at vaksinerte beboere på sykehjem i hovedsak er asymptomatiske
eller at de har milde symptomer og tåler sykdommen godt. Men beboerne
på sykehjem kan ha en helsesituasjon som gjør at vi likevel må regne med
covid-relaterte dødsfall, for eksempel hos beboere som er preterminale.
Det er da sammensatte årsaker som gjør at beboeren dør der covid-19
inngår som en av flere diagnoser, sier etatsdirektør for Etat for sykehjem,
Anita W. Johansen.
– I tillegg til 1616 smittetilfeller bekreftet med PCR ble det også rapportert
1155 tilfeller med positiv selvtest. Det totale smittetallet som ble
rapportert 31. januar var derfor 2771. De høye smittetallene er en del av en
forventet utvikling. Smittesituasjonen gir også en økning i sykefravær nå.
For øyeblikket er rundt halvparten av legemeldt sykefravær koronarelatert,
sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

– Vi ser også at det er en trend at smitten særlig øker blant yngre personer.
Basert på PCR-bekreftede smittetilfeller har vi hatt en smitteøkning på 43
prosent den siste uken. Siste døgn var 53 prosent under 20 år, 41 prosent
var i aldersgruppen 20-49 år og 6 prosent var 50 år og eldre, sier Voltersvik.

Mandag 31. januar
•

•
•
•
•
•

Det er registrert 796 nye PCR-bekreftede smittetilfeller siden forrige
rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 38 (0-5), 137 (6-12),
229 (13-19), 142 (20-29), 114 (30-39), 76 (40-49), 45 (50-59), 12 (60-69),
2 (70-79), 1 (over 80).
I tillegg er det rapportert 797 tilfeller med positiv selvtest søndag 30.
januar.
Totaltallet smittede bekreftet med PCR er 38.597
De siste sju dagene er det i snitt registrert 1064 koronatilfeller per
dag bekreftet med PCR. Tilsvarende tall for sju dager siden var 707.
Det er 17 beboere på 8 sykehjem som har påvist covid-19
2124 personer testet seg med PCR søndag.

– I tillegg til 796 smittetilfeller bekreftet med PCR ble det også rapportert
797 tilfeller med positiv selvtest i går. Det totale smittetallet som ble
rapportert 30. januar var derfor 1593. Det har vært en økning i 50 prosent i
PCR-bekreftede smittetilfeller den siste uken. Siste døgn var 51 prosent
under 20 år av dem som testet positivt med PCR, 42 prosent var i
aldersgruppen 20-49 år og 7 prosent var 50 år og eldre, sier
smittevernoverlege Marit Voltersvik.

Søndag 30. januar
•

•
•
•

Det er registrert 624 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 27 (0-5), 98 (6-12), 165 (13-19), 137 (20-29),
70 (30-39), 73 (40-49), 37 (50-59), 8 (60-69), 4 (70-79), 5 (over 80).
I tillegg er det rapportert inn 565 tilfeller av positiv selvtest.
Totaltallet er 37801.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 1031 koronatilfeller med
PCR per dag. Tilsvarende tall for sju dager siden var 659.

•

1817 personer testet seg med PCR lørdag.

– Lørdag 29. januar ble det registrert 624 PCR-bekreftede smittetilfeller
blant personer som hører hjemme i Bergen. Det er 267 flere enn samme
dag for en uke siden. Siste uke har det vært en smitteøkning på 56 prosent.
I tillegg til 624 smittetilfeller bekreftet med PCR ble det også rapportert 565
tilfeller med positiv selvtest 29. januar, sier assisterende
smittevernoverlege Kjell Haug.
Lørdag 29. januar
•

•
•
•
•

Det er registrert 1172 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 50 (0-5), 172 (6-12), 324 (13-19), 286 (20-29),
154 (30-39), 122 (40-49), 46 (50-59), 13 (60-69), 2 (70-79), 3 (over 80).
I tillegg er det rapportert inn 596 tilfeller av positiv selvtest.
Totaltallet er 37177.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 993 koronatilfeller per dag.
Tilsvarende tall for sju dager siden var 648.
2167 personer testet seg med PCR fredag.

– Det er registrert 1172 PCR-bekreftede smittetilfeller siden forrige rapport.
Det er 83 færre enn forrige dag og 275 flere enn samme dag for en uke
siden. Siste uken har vi en smitteøkning på 53 prosent siste uken. I tillegg
til de 1172 smittetilfellene bekreftet med PCR ble det også rapportert 596
tilfeller med positiv selvtest, sier assisterende smittevernoverlege Kjell
Haug.
Fredag 28. januar
•

•
•

Det er registrert 1255 nye PCR-bekreftede smittetilfeller siden forrige
rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 53 (0-5), 160 (6-12),
325 (13-19), 347 (20-29), 159 (30-39), 138 (40-49), 55 (50-59), 12 (6069), 2 (70-79), 3 (over 80). (Summen av personene i aldersgruppene
stemmer ikke med totaltallet 1255, da det er én smittet person med
ukjent alder).
I tillegg rapportert 200 tilfeller med positiv selvtest torsdag 27.
januar.
Totaltallet smittede bekreftet med PCR er 36.005

•
•

•

De siste sju dagene er det i snitt registrert 954 koronatilfeller per dag
bekreftet med PCR. Tilsvarende tall for sju dager siden var 594.
Det er 16 beboere på seks sykehjem med påvist covid-19. Det er et
større utbrudd på Bergen Røde Kors sykehjem der ni beboere har
påvist covid-19.
2548 personer testet seg med PCR torsdag.

– Det har vært en smitteøkning på 61 prosent for bekreftede smittetilfeller
den siste uken. Aldersfordelingen holder seg stabil. Siste døgn var 43
prosent under 20 år, 51 prosent var i aldersgruppen 20-49 år og 6 prosent
var 50 år og eldre, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.
– I tillegg til de PCR-bekreftede smittetilfellene ble det også rapportert 200
tilfeller med positiv selvtest 27. januar. Vi venter fortsatt på et system som
kan «vaske» tallene for selvtest slik at vi ikke risikerer å rapportere dobbelt
hvis noen har tatt PCR etter at de rapporterte positiv selvtest. Vi tror ikke
det kan dreie seg om mange i dagens tall, sier Voltersvik.
Torsdag 27. januar
•

•
•
•

•

Det er registrert 1244 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
32 (0-5), 190 (6-12), 331 (13-19), 326 (20-29), 165 (30-39), 133 (40-49),
49 (50-59), 12 (60-69), 1 (70-79), 5 (over 80).
Totaltallet er 34.750.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 882 koronatilfeller per dag.
Tilsvarende tall for sju dager siden var 550.
Det er 16 beboere på seks sykehjem med påvist covid-19. Det er et
større utbrudd på Bergen Røde Kors sykehjem der ni beboere har
påvist covid-19.
2992 personer testet seg onsdag.

– Dagens tall er 96 flere enn forrige dag og det har vært en smitteøkning på
60 prosent den siste uken. Siste døgn var 44 prosent under 20 år, 50
prosent var i aldersgruppen 20-49 år og 6 prosent var 50 år og eldre, sier
smittevernoverlege Marit Voltersvik.
– I tillegg til de PCR-bekreftede smittetilfellene ble det også rapportert 648
tilfeller med positiv selvtest, slik at det totale antallet som ble rapportert

inn 26. januar var 1892 smittetilfeller med covid-19. Vi jobber nå med å få
på plass et system som også gir daglig oversikt over innmeldte positive
selvtester, sier Voltersvik.
Onsdag 26. januar
•
•
•
•
•
•

Det er registrert 1148 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
38 (0-5), 158 (6-12), 268 (13-19), 320 (20-29), 152 (30-39), 120 (40-49),
56 (50-59), 17 (60-69), 12 (70-79), 7 (over 80).
Totaltallet er 33 506.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 846 koronatilfeller per dag.
Tilsvarende tall for sju dager siden var 465.
Det er 11 beboere på sykehjem med påvist covid-19.
2989 personer testet seg tirsdag.

- Dagens tall er 54 færre enn forrige dag og 421 flere enn samme dag for en
uke siden. Det har vært en smitteøkning på 82 prosent den siste uken. Siste
døgn var 40 prosent under 20 år, 52 prosent var i aldersgruppen 20-49 år og
8 prosent var 50 år og eldre. Tallet i dag inneholder bare positive tilfeller
etter PCR-test. Vi jobber nå med å få på plass et system som også gir daglig
oversikt over innmeldte positive selvtester, sier smittevernoverlege Marit
Voltersvik.
Tirsdag 25. januar
•
•
•
•
•
•

Det er registrert 1202 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
57 (0-5), 197 (6-12), 305 (13-19), 229 (20-29), 154 (30-39), 149 (40-49),
78 (50-59), 19 (60-69), 11 (70-79), 3 (over 80).
Totaltallet er 32 358.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 786 koronatilfeller per dag.
Tilsvarende tall for sju dager siden var 418.
Det er 11 beboere på seks sykehjem med påvist covid-19.
3428 personer testet seg mandag.

- Dagens tall er 629 flere enn forrige dag og 549 flere enn samme dag for en
uke siden. Det har vært en smitteøkning på 88 prosent siste uken. Siste
døgn var 47 prosent under 20 år, 44 prosent var i aldersgruppen 20-49 år og

9 prosent var 50 år og eldre, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.
- Gårsdagens test-tall er det høyeste vi har hatt under pandemien. Det er
bra at mange vil teste seg, men jeg minner om at ikke alle behøver en
bekreftende PCR etter en selvtest. Når selvtesten er positiv trenger du ikke
å bekrefte med en PCR-test dersom du har fått tredje vaksinedose eller har
fått to vaksinedoser og deretter hatt covid-19 de siste tre månedene. Ved å
følge disse reglene bidrar du til mindre kø på teststasjonene, sier
Voltersvik.
Mandag 24. januar
•

•
•
•
•

Det er registrert 573 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
24 (0-5), 70 (6-12), 140 (13-19), 125 (20-29), 88 (30-39), 83 (40-49), 22
(50-59), 15 (60-69), 5 (70-79), 1 (over 80).
Totaltallet er 31.156.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 707 koronatilfeller per dag.
Tilsvarende tall for sju dager siden var 377.
Det er fem beboere på sykehjem med påvist covid-19.
2259 personer testet seg søndag.

- Dagens tall er 216 flere enn forrige dag og 339 flere enn samme dag for en
uke siden. Det har vært en smitteøkning på 88 prosent siste uken. Siste
døgn var 41 prosent under 20 år, 52 prosent var i aldersgruppen 20-49 år og
7 prosent var 50 år og eldre, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.
- I helgen har det dessverre blitt utfordringer med køer på teststasjonene,
og vi håper at køene vil bli redusert fremover siden mange ikke lenger
trenger å få bekreftet positiv hurtigtest med å ta en PCR-test. Bekreftende
PCR-test er nå ikke nødvendig for personer som har fått tre vaksinedoser
eller for de som har mottatt to doser og deretter gjennomgått covid-19 i
løpet av de siste 3 månedene, sier Voltersvik.
Søndag 23. januar
•

Det er registrert 357 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:

•
•
•
•

22 (0-5), 43 (6-12), 79 (13-19), 65 (20-29), 66 (30-39), 46 (40-49), 19 (5059), 12 (60-69), 4 (70-79), 1 (over 80)
Totaltallet er 30577.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 659 koronatilfeller per dag.
2133 personer testet seg lørdag.

– Lørdag 22. januar ble det registrert 357 PCR-bekreftede smittetilfeller av
covid-19 blant personer hjemmehørende i Bergen. Det er 77 flere enn
samme dag for en uke siden. De siste 7 dagene er det i snitt registrert 659
koronatilfeller per dag mens tilsvarende antall for 7 dager siden var 383.
Det betyr en smitteøkning på 72 % siste uken. Siste døgn var 40 % under 20
år, 50 % var i aldersgruppen 20-49 år og 10 % var 50 år og eldre. Median
alder var 25 år, sier assisterende smittevernoverlege Kjell Haug.
Lørdag 22. januar
•
•
•
•
•

Det er registrert 897 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
46 (0-5), 105 (6-12), 182 (13-19), 233 (20-29), 127 (30-39), 131 (40-49),
46 (50-59), 20 (60-69), 4 (70-79), 3 (over 80)
Totaltallet er 30220.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 648 koronatilfeller per dag.
2643 personer testet seg fredag.

– Fredag 21. januar ble det registrert 897 PCR-bekreftede smittetilfeller av
covid-19 blant personer hjemmehørende i Bergen. Det er 145 flere enn
dagen før og 381 flere enn samme dag for en uke siden. Det er nå registrert
over 30.000 smittetilfeller i Bergen siden pandemien startet. De siste 7
dagene er det i snitt registrert 648 koronatilfeller per dag mens
gjennomsnitt for 7 dager siden var 356. Det betyr en smitteøkning på 82 %
siste uken. Siste døgn var 37 % under 20 år, 55 % var i aldersgruppen 20-49
år og 8 % var 50 år og eldre. Median alder var 24 år, opplyser Kjell Haug,
assisterende smittevernoverlege.
Fredag 21. januar
•

Det er registrert 752 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:

•
•
•
•
•

33 (0-5), 87 (6-12), 125 (13-19), 185 (20-29), 131 (30-39), 103 (40-49), 59
(50-59), 18 (60-69), 8 (70-79), 3 (over 80).
Totaltallet er 29323.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 594 koronatilfeller per dag.
Tilsvarende tall for sju dager siden var 313.
Det er fire beboere på sykehjem med påvist covid-19.
2886 personer testet seg torsdag.

- Dagens tall er 241 færre enn dagen før og 307 flere enn samme dag for en
uke siden. Det har vært en smitteøkning på 90 prosent den siste uken. Siste
døgn var 32 prosent under 20 år, 56 prosent var i aldersgruppen 20-49 år og
12 prosent var 50 år og eldre. Vi er inne i en periode der vi aksepterer mer
smitte i samfunnet siden flere er godt beskyttet gjennom vaksinering, men
det er viktig at vi unngår at for mange blir syke samtidig. Takk til alle
bergensere som fortsetter å ha godt smittevern og dermed bidrar til at vi
unngår at stigningen i smitte blir for bratt, sier smittevernoverlege Marit
Voltersvik.
Torsdag 20. januar
•
•
•
•
•
•

Det er registrert 993 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
31 (0-5), 118 (6-12), 228 (13-19), 254 (20-29), 136 (30-39), 142 (40-49),
64 (50-59), 18 (60-69), 2 (70-79)
Totaltallet er 28571.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 550 koronatilfeller per
dag. Tilsvarende tall for sju dager siden var 289.
Det er seks beboere på sykehjem med påvist covid-19.
2841 personer testet seg onsdag.

- Dagens tall er 266 flere enn dagen før og 592 flere enn samme dag for en
uke siden. Basert på gjennomsnittlig smittetall har det vært en
smitteøkning på 90 prosent siste 7 dager. Siste døgn har det vært en
betydelig smitteøkning i aldersgruppene fra 13 til 49 år, mens vi har relativt
stabile tall blant de over 50 år. 38 prosent var under 20 år, 54 prosent var i
aldersgruppen 20-49 år og 8 prosent var 50 år og eldre, sier
smittevernoverlege Marit Voltersvik.
Onsdag 19. januar

•
•
•
•
•
•

Det er registrert 727 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
36 (0-5), 114 (6-12), 168 (13-19), 155 (20-29), 94 (30-39), 84 (40-49), 56
(50-59), 13 (60-69), 3 (70-79) og 4 (over 80).
Totaltallet er 27 578.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 465 koronatilfeller per
dag. Det er 332 flere enn samme dag for en uke siden.
Det er seks beboere på sykehjem med påvist covid-19.
3008 personer testet seg tirsdag.

– Dagens tall er 74 flere enn dagen før og 332 flere enn samme dag for en
uke siden. Basert på gjennomsnittlig smittetall har det vært en
smitteøkning på 63 prosent siste sju dager. Andelen smittetilfeller blant
barn og ungdom 6-19 år er stadig økende, men vi ser at barna ikke blir
veldig syke når de blir smittet. Vi har tidligere erfart at når barna blir
smittet sprer smitten seg ofte til foreldrene og vi forventer en slik effekt
også denne gang. Siste døgn var 44 prosent under 20 år, 46 prosent var i
aldersgruppen 20-49 år og 10 prosent var 50 år og eldre, sier
smittevernoverlege Marit Voltersvik.
Tirsdag 18. januar
•
•
•
•
•
•

Det er registrert 653 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
41 (0-5), 97 (6-12), 120 (13-19), 138 (20-29), 90 (30-39), 86 (40-49), 48
(50-59), 22 (60-69), 9 (70-79), 2 (over 80).
Totaltallet er 26.851.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 418 koronatilfeller per
dag. Det er 284 flere enn samme dag for en uke siden.
Det er syv beboere på sykehjem med påvist covid-19.
2720 personer testet seg mandag.

- Dagens smittetall er det høyeste vi har hatt hittil i pandemien, og vi
forventer at smittetallet kan fortsette å øke. Basert på gjennomsnittlig
smittetall har det vært en smitteøkning på 61 prosent siste 7 dager. Siste
døgn var 40 prosent under 20 år, 48 prosent var i aldersgruppen 20-49 år og
12 prosent var 50 år og eldre. Det er mange utbrudd blant barn og unge og
vi jobber godt sammen med barnehager og skoler om håndtering av
utbruddene, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

Mandag 17. januar
•
•
•
•
•
•

Det er registrert 234 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
6 (0-5), 21 (6-12), 46 (13-19), 42 (20-29), 38 (30-39), 45 (40-49), 21 (5059), 10 (60-69), 4 (70-79), 1 (over 80).
Totaltallet er 26 198.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 383 koronatilfeller per dag.
Tilsvarende tall for sju dager siden var 239.
Det er åtte beboere på sykehjem med påvist covid-19.
1848 personer testet seg søndag.

- Dagens tall er 40 færre enn samme dag for en uke siden. Basert på
gjennomsnittlig smittetall har det vært en smitteøkning på 58 prosent siste
7 dager. Siste døgn var 31 prosent under 20 år, 53 prosent var i aldersgruppen 20-49 år og 16 prosent var 50 år og eldre. Vi forventer fortsatt en
økning i smitte i tiden fremover. Mange vil bli smittet, men det er viktig at
ikke for mange blir smittet samtidig da dette vil føre til stort fravær i helseog omsorgstjenestene og påvirke muligheten til å gi nødvendige tjenester
til hjelpetrengende innbyggere, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik
Søndag 16. januar
•
•
•
•
•

Det er registrert 280 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
15 (0-5), 44 (6-12), 54 (13-19), 54 (20-29), 46 (30-39), 37 (40-49), 23 (5059), 7 (60-69).
Totaltallet er 25964.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 383 koronatilfeller per dag.
1703 personer testet seg lørdag.

- Dagens tall er 236 færre enn dagen før og 189 flere enn samme dag for en
uke siden. Smittetallene i Bergen det siste døgnet følger de nasjonale
tallene og er lavere fordi færre tester seg i helgen. Basert på
gjennomsnittlig smittetall har det vært en smitteøkning på 77 prosent siste
7 dager. Aldersgruppen under 20 år utgjør nå 40 prosent, mens 49 prosent
er mellom 20 og 49 år og 11 prosent er 50 år eller mer, sier assisterende
smittevernoverlege Kjell Haug.
Lørdag 15. januar

•
•
•
•
•

Det er registrert 516 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
25 (0-5), 79 (6-12), 97 (13-19), 102 (20-29), 90 (30-39), 75 (40-49), 35
(50-59), 10 (60-69), 2 (70-79), 1 (over 80).
Totaltallet er 25684.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 356 koronatilfeller per dag.
1893 personer testet seg fredag.

- Dette er det høyeste smittetallet vi har hatt i Bergen. Det er 71 flere enn
dagen før og 297 flere enn samme dag for en uke siden. Siste døgn har det
vært en klar smitteøkning i aldersgruppen 6-19 år, mens smittetallene for
de øvrige aldersgruppene er ganske stabile. 39 prosent var under 20 år, 52
prosent var mellom 20 og 49 år, mens 9 prosent var 50 år eller eldre, sier
assisterende smittevernoverlege Kjell Haug.
Fredag 14. januar
•

•
•
•
•

Det er registrert 445 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
29 (0-5), 52 (6-12), 54 (13-19), 105 (20-29), 92 (30-39), 61 (40-49), 31
(50-59), 13 (60-69), 5 (70-79), 3 (over 80).
Totaltallet er 25168.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 313 koronatilfeller per dag.
Tilsvarende tall for sju dager siden var 203.
Det er syv beboere på sykehjem med påvist covid-19.
2106 personer testet seg torsdag.

– Tallene fortsetter å stige. Dagens tall er 44 flere enn dagen før, og vi har
hatt en smitteøkning på 54 prosent de siste syv dager. Lettelsene
regjeringen innførte i går er nødvendige, men gjør samtidig at vi må være
innstilte på økning i smittetall også i tiden fremover. Ansvaret for testing og
smittesporing legges i større grad til den enkelte. Endringene av
karantenereglene der øvrige nærkontakter nå ikke må i karantene er
likevel slik at det fremdeles er viktig at vi følger godt med på symptomer og
holder oss hjemme og tester oss hvis vi kjenner symptomer, sier
smittevernoverlege Marit Voltersvik.
Torsdag 13. januar

•

•
•
•
•

Det er registrert 401 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
17 (0-5), 54 (6-12), 55 (13-19), 95 (20-29), 71 (30-39), 73 (40-49), 22 (5059), 13 (60-69) og 1 (70-79).
Totaltallet er 24.723
De siste sju dagene er det i snitt registrert 289 koronatilfeller per dag.
Det er 30 flere enn samme dag for en uke siden.
Det er seks beboere på sykehjem med påvist covid-19.
1988 personer testet seg onsdag.

- Smittetallene fortsetter å stige. Siste døgn var 31 prosent av de smittede
under 20 år, 60 prosent var mellom 20 og 49 år, mens 9 prosent var 50 år
eller eldre. Dersom vi nå går inn i en periode der samfunnet kan godta økt
smitte, er det først og fremst de uvaksinerte som løper en stor risiko. Jeg
oppfordrer alle som ikke er i gang med vaksineringen om å begynne nå –
de er hjertelig velkomne på kommunens vaksinestasjoner og i apotekene
når de åpner for vaksinering i neste uke, sier smittevernoverlege Marit
Voltersvik.
- Det er flest uvaksinerte nettopp i aldersgruppen mellom 20 og 49 år der vi
nå også har mest smitte. Hver uke i høst og vinter har et sted mellom 300
og 500 innbyggere tatt sin første dose, og vi ser at det særlig har vært
personer i alderen 25-39 som har benyttet anledningen til å komme i gang
med vaksineringen. Jeg håper enda flere vil ta vaksinen nå som det blir
enda enklere å få den, sier Voltersvik.
Onsdag 12. januar
•

•
•
•
•

Det er registrert 395 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
21 (0-5), 61 (6-12), 47 (13-19), 98 (20-29), 68 (30-39), 58 (40-49), 26 (5059), 14 (60-69), 0 (70-79) og 2 (over 80).
Totaltallet er 24 322.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 285 koronatilfeller per dag.
Det er 170 flere enn samme dag for en uke siden.
Det er sju beboere på sykehjem med påvist covid-19.
1818 personer testet seg tirsdag.

– Dagens tall er 170 flere enn samme dag for en uke siden, og det har vært
en smitteøkning på 77 prosent siste sju dager. Bergen følger den nasjonale
trenden og vi forventer stadig nye smitterekorder. Samtidig som vi følger
smittesituasjonen nøye ser vi at folkehelseperspektivet etter hvert må
erstatte smitteperspektivet og vise veien ut av pandemien. I løpet av de
neste månedene må vi lære oss å leve med covid-19 som en virussykdom
som sannsynligvis har kommet for å bli, sier smittevernoverlege Marit
Voltersvik.
Tirsdag 11. januar
•

•
•
•
•

Det er registrert 369 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
23 (0-5), 48 (6-12), 33 (13-19), 89 (20-29), 64 (30-39), 51 (40-49), 39 (5059), 16 (60-69), 4 (70-79) og 2 (over 80).
Totaltallet er 23927.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 260 koronatilfeller per dag.
Det er 151 flere enn samme dag for en uke siden.
Det er sju beboere på sykehjem med påvist covid-19.
1973 personer testet seg mandag.

– Dagens tall er høye og på et nivå der vi må gjøre endringer i hvordan vi
skal håndtere smittesporingen for å klare og håndtere situasjonen. Det er
også krevende å klare og følge opp så mange utbrudd i barnehager og
skoler som vi har nå. Det er svært viktig at regjeringen også ser på
reduksjoner i TISK strategien når de nå vurderer en revisjon av tiltakene.
Hvis det blir mye smitte fremover vil karantenereglene gjøre at det vil bli
utfordrende å sørge for nok personale på jobb i viktige tjenester, sier
smittevernoverlege Marit Voltersvik.
– Vi befinner oss nå i en periode hvor vi må tenke nytt om hvordan vi
forholder oss til pandemien. Det må stilles spørsmål ved om skaden ved
tiltakene er større enn skaden de skal bidra til å forhindre. Vi trenger en
klar strategi fra regjeringen som sikrer at vi klarer å ivareta
samfunnskritiske tjenester samtidig som tiltaksbyrden blir mindre for
innbyggerne, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa.
Mandag 10. januar

•

•
•
•
•

Det er registrert 274 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
7 (0-5), 40 (6-12), 29 (13-19), 79 (20-29), 54 (30-39), 33 (40-49), 17 (5059), 11 (60-69), 2 (70-79), 2 (over 80).
Totaltallet er 23558.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 239 koronatilfeller per dag.
Det er 159 flere enn samme dag for en uke siden.
Det er seks beboere på sykehjem med påvist covid-19.
1767 personer testet seg søndag.

- Dagens tall er 183 flere enn dagen før og 159 flere enn samme dag for en
uke siden. De siste 7 dagene er det i snitt registrert 239 koronatilfeller per
dag. Basert på gjennomsnittlig smittetall har det vært en smitteøkning på
67 prosent siste 7 dager. Vi går nå inn i en uke der det er ekstra mye
spenning knyttet til utviklingen av smittesituasjonen og hvilke nasjonale
tiltak regjeringen vurderer som nødvendige. De har en krevende oppgave
med å sikre at belastningen på grunn av tiltak ikke blir uforholdsmessig
høye sammenliknet med belastningen på grunn av koronasykdom, sier
smittevernoverlege Marit Voltersvik.
Søndag 9. januar
•

•
•
•

Det er registrert 91 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
2 (0-5), 9 (6-12), 7 (13-19), 28 (20-29), 18 (30-39), 16 (40-49), 11 (50-59).
Totaltallet er 23284.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 216 koronatilfeller per dag.
Tilsvarende tall for sju dager siden var 149.
1381 personer testet seg lørdag.

- Det er registrert 91 nye smittetilfeller siden forrige rapport. Det er 128
færre enn dagen før og 33 færre enn samme dag for en uke siden. De siste
syv dagene er det i snitt registrert 216 koronatilfeller per dag. Basert på
gjennomsnittlig smittetall har det vært en smitteøkning på 45 prosent siste
syv dager. Dagens relativt lave tall skyldes rapporteringsrutinen i helgen og
er neppe et uttrykk for en reell nedgang, sier assisterende
smittevernoverlege Kjell Haug.
Lørdag 8. januar

•

•
•
•

Det er registrert 219 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
11 (0-5), 20 (6-12), 15 (13-19), 70 (20-29), 51 (30-39), 28 (40-49), 16 (5059), 5 (60-69), 2 (70-79), 1 (over 80).
Totaltallet er 23193.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 221 koronatilfeller per dag.
Tilsvarende tall for sju dager siden var 137.
1537 personer testet seg fredag.

– Dagens tall viser 54 færre smittetilfeller enn dagen før og 126 flere enn
samme dag for en uke siden. De siste syv dagene er det i snitt registrert 221
koronatilfeller per dag. Basert på gjennomsnittlig smittetall de siste syv
dagene har det vært en smitteøkning på 61 prosent siden nyttår.
Aldersfordelingen holder seg ganske stabil med mest smitte i
aldersgruppen 20-29 år og få smittetilfeller blant personer over 70 år, sier
assisterende smittevernoverlege Kjell Haug.
Fredag 7. januar
•

•
•
•
•

Det er registrert 273 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
6 (0-5), 17 (6-12), 38 (13-19), 98 (20-29), 44 (30-39), 34 (40-49), 22 (5059), 12 (60-69), 1 (70-79), 1 (over 80).
Totaltallet er 22974.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 203 koronatilfeller per dag.
Tilsvarende tall for sju dager siden var 132.
Det er tre beboere på sykehjem med påvist covid-19.
1720 personer testet seg torsdag.

– Det har vært en økning i gjennomsnittlig smittetall på 54 prosent siste 7
dager. Aldersfordelingen holder seg stabil. Siste døgn var 22 prosent av
smittetilfellene blant barn og ungdom under 20 år, 65 prosent var i
aldersgruppen 20-49 år mens 13 prosent var 50 år og eldre. Vi er helt
avhengige av at innbyggere fortsetter å følge tiltakene. En økning i smitte i
samfunnet vil føre til økt fravær i helse- og omsorgstjenestene, og det vil
utfordre muligheten til å gi viktige tjenester for byens innbyggere, sier
smittevernoverlege Marit Voltersvik.
Torsdag 6. januar

•

•
•
•
•

Det er registrert 371 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
11 (0-5), 20 (6-12), 55 (13-19), 133 (20-29), 67 (30-39), 45 (40-49), 25
(50-59), 13 (60-69), 2 (over 80).
Totaltallet er 22701.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 189 koronatilfeller per dag.
Tilsvarende tall for sju dager siden var 130.
Det er to beboere på sykehjem med påvist covid-19.
1867 personer testet seg onsdag.

Onsdag 5. januar
•

•
•
•
•

Det er registrert 225 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
6 (0-5), 12 (6-12), 20 (13-19), 79 (20-29), 52 (30-39), 31 (40-49), 16 (5059), 5 (60-69) og 4 (70-79).
Totaltallet er 22330.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 161 koronatilfeller per dag.
Tilsvarende tall for sju dager siden var 127.
1990 personer testet seg tirsdag 4. januar
Det har vært ett covid-relatert dødsfall på sykehjem i desember. Det
er nå to beboere på sykehjem med påvist covid-19.

– Det har vært en økning i gjennomsnittlig smittetall på 27 prosent siste sju
dager. Siste døgn var 17 prosent av smittetilfellene blant barn og ungdom
under 20 år, 72 prosent var i aldersgruppen 20-49 år, mens 11 prosent var
50 år og eldre. Andelen omikron-smitte har økt og vi vet at denne smitter
lettere så da må vi nå være ekstra nøye med å følge smittevernreglene for å
unngå smitte, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.
Tirsdag 4. januar
•

•
•

Det er registrert 218 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
3 (0-5), 22 (6-12), 19 (13-19), 76 (20-29), 30 (30-39), 34 (40-49), 20 (5059), 10 (60-69), 3 (70-79) og 1 (over 80).
Totaltallet er 22105.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 153 koronatilfeller per dag.
Tilsvarende tall for sju dager siden var 140.

•
•

2238 personer testet seg mandag 3. januar
Det er tre beboere på sykehjem med påvist covid-19.

– Det er fortsatt litt tidlig å fastslå om vi begynner å se en effekt av jule- og
nyttårsfeiringen, men vi har i dag en økning på 103 smittede sammenliknet
med dagen før og 65 flere enn samme dag for en uke siden. Det har dermed
vært en økning i gjennomsnittlig smittetall på 7 prosent siste 7 dager, sier
smittevernoverlege Marit Voltersvik.
– Lavere smittetall i romjulen og stor innsats fra smittesporerne, har gjort
at vi nå har kommet à jour med smittesporingen, sier Voltersvik.
Mandag 3. januar
•

•
•
•
•

Det er registrert 115 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
5 (0-5), 12 (6-12), 10 (13-19), 31 (20-29), 21 (30-39), 14 (40-49), 13 (5059), 3 (60-69), 5 (70-79), 1 (over 80).
Totaltallet er 21887.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 143 koronatilfeller per dag.
Tilsvarende tall for sju dager siden var 155.
1092 personer testet seg søndag 2. januar
Det er tre beboere på sykehjem med påvist covid-19.

– Det har vært en reduksjon i gjennomsnittlig smittetall på 8 prosent siste 7
dager. Siste døgn var 24 prosent av smittetilfellene blant barn og ungdom
under 20 år, 57 prosent var i aldersgruppen 20-49 år mens 19 prosent var
50 år og eldre. I tiden fremover er vi særlig spent på hvordan oppstart av
barnehager og skoler slår ut på smittetallene og hvordan økende andel
omikron påvirker smittetallene, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.
Søndag 2. januar
•

•
•

Det er registrert 124 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
8 (0-5), 14 (6-12), 15 (13-19), 21 (20-29), 23 (30-39), 15 (40-49), 16 (5059), 6 (60-69), 4 (70-79), 2 (over 80).
Totaltallet er 21772.
773 mennesker testet seg lørdag 1. januar

•

De siste sju dagene er det i snitt registrert 149 koronatilfeller per dag.
Tilsvarende tall for sju dager siden var 159.

– Det har vært en reduksjon i gjennomsnittlig smittetall på 6% siste 7
dager. Siste døgn var 30% av smittetilfellene blant barn og ungdom under
20 år, 48% var i aldersgruppen 20-49 år mens 22% 50 år og eldre, sier
assisterende smittevernoverlege Kjell Haug.
Lørdag 1. januar
•

•
•
•

Det er registrert 93 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
4 (0-5), 12 (6-12), 6 (13-19), 24 (20-29), 20 (30-39), 13 (40-49), 7 (50-59),
4 (70-79), 4 (over 80).
Totaltallet er 21648.
1116 mennesker testet seg fredag 31. desember
De siste sju dagene er det i snitt registrert 137 koronatilfeller per dag.
Tilsvarende tall for sju dager siden var 191.

– Nyttårsaften ble det registrert 93 PCR-bekreftede smittetilfeller. Det er 81
færre enn dagen før, og 33 flere enn julaften. Ved utgangen av 2021 har til
sammen 21648 personer hjemmehørende i Bergen fått påvist covid 19 ved
PCR-tester. Det utgjør 7,6 prosent av befolkningen i Bergen kommune. Det
har vært en reduksjon i gjennomsnittlige smittetall på 28 prosent siste syv
dager. Aldersfordelingen holder seg stabil. Medianalder er 30, sier
assisterende smittevernoverlege, Kjell Haug.

