Ukerapport covid-19
Smittevernoverlegen i Bergen
Uke 34 - 2021

Ukerapporten er en statusrapport fra smittevernoverlegen om covid-19 smitte- og covid-19 vaksinesituasjonen i Bergen. Tallene i rapporten er i
hovedsak hentet fra Etat for håndtering av covid-19 oversikt over covid-19 smittede personer som er bosatt og eller som befinner seg i isolasjon
i Bergen kommune, data fra smitteoppsporingsverktøyet ReMin og vaksine data fra SYSVAK (FHI).
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•
I uke 34 ble det registrert
665 nye smittetilfeller. Det er
308 flere enn rapportert i uke
33.
•
18 720 personer ble
testet for covid-19. Det er
1 714 flere enn i uke 33.

Nøkkeltall
665
registrere smittetilfeller

18 720
gjennomførte covid-19 tester

3,4 %
positive tilfeller av testede i
kommunal regi1

557 341
gjennomførte tester totalt

357,5
nye smittede siste 14 dager
pr. 100 000 innbyggere

16 739

169 681

uke 34

totalt

Bergensere fullvaksinert

2 905

35 469

uke 33

totalt

Bergensere delvaksinert2

205 150
Bergensere full- eller
delvaksinert

1

Hovedpunkter uke 34

•
3,4 % av de som testet
seg i uke 34 hadde positiv
prøve for covid-19, det er opp
fra 2,2 % i uke 33.
•
Nye smittede pr. 100.000
innbyggere de siste 14 dager
var 359. Det er opp fra 279 i
uke 33.

Figur 1. Daglige smittetall og gjennomsnitt siste 7 dager gjennom
hele pandemien. Kilde: Etat for håndtering av covid-19.

•
Median alderen for smittede i uke 34 var 21 år, det samme som i uke 33.
Gjennomsnittsalder for de smittede 23,6 år, ned fra 26 år i uke 33.
•
I uke 34 har det vært vesentlig flere smittetilfeller per 1000 innbyggere i Bergenhus
og Årstad enn i de andre bydelene.
•
Vi mangler foreløpig data om smittested for om lag 41 %, noe som gjør at vi ikke
på dette tidspunktet kan si noe endelig om smittestedsbildet for uke 34. Vi kan
imidlertid se at det er økende smitte blant elever på barneskole og ungdomsskole fra 4
tilfeller i uke 33 til 33 tilfeller i uke 34, mens det så langt er stabile tall for elever ved
videregående skoler. Det er en halvering i antall med importsmitte blant de med kjent
smittested.
•
Det ble satt 2 905 dose 1 og 16 739 dose 2 i uke 34 på personer folkeregistrert i
Bergen kommune. Til sammen mottok 19 644 innbyggere en dose mot covid-19 i uke
34. Det er 1 890 færre enn i uke 33.
•
168 911 bergensere (73,6 %) over 18 år er fullvaksinert mens 33 394 (14,5 %) er
delvaksinert ved utgangen av uke 34.

Andelen beregnes ved å telle antall positive tester etter prøvetakingsuke, delt på antall tester gjennomført i kommunal regi. Beregnet andel er veiledende og
antakelig noe høyere enn den reelle andelen, siden det utføres tester utenom kommunal regi som ikke telles med i nevneren, samtidig som ev. positive tilfeller telles
med i telleren.
2
Delvaksinert = mottatt en dose.
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Smittevernoverlegenes samlede risikovurdering
Hvis vi ser på hele pandemien siden vinteren 2020
har vi aldri tidligere hatt så høye smittetall som i uke 34.
Torsdag 27. august hadde vi 128 smittetilfeller og i hele
uke 34 hadde vi 665 smittetilfeller. Forrige «rekord» var i
uke 46 i 2020 da de tilsvarende tallene var 125 (12.11.20)
og 580 tilfeller. Smittetilfellene har vært svært konsentrert
til ungdom og unge voksne. ¾ av alle smittetilfellene har
vært i aldersgruppene 13-19 og 20-29 år. Hvis vi snevrer
inn aldersgruppene ytterligere har halvparten av alle
smittetilfellene vært blant personer som er 19-23 år. I de
andre aldersgruppene har det vært en rolig uke i forhold til
smitte.
Forklaringen på opphopingen blant unge voksne er
Tabell 1. Vurdering av risikonivået for covid-19 smitte i Bergen ved
ganske entydig. Svært mange smittetilfeller er direkte
utgangen av uke 34. Kilde: Etat for håndtering av covid-19.
eller indirekte relatert til studiestart, fadderuken og
skolestart og tilhørende sosiale aktiviteter. Denne smittesituasjonen har vært spesielt utfordrende i forhold til
kartlegging og smittesporing fordi identifisering og oppfølging av nærkontakter har vært vanskelig og i mange
tilfeller en nesten umulig oppgave.
Det vi har sett i Bergen har ikke bare vært et lokalt fenomen. Smittetallene på landsbasis har også skutt i været.
Ved inngangen til uke 35 ser vi de høyeste tallene som er rapportert nasjonalt. Bergen har i uke 34 hatt et smittetall
som har vært det dobbelte av landsgjennomsnitt. Det kan se ut til at spesielt Oslo og Bergen har ligget litt i forkant
av resten av landet i den fjerde smittebølgen. Flere av omegnskommunene til Bergen har også opplevd en
smitteøking på samme nivå som Bergen målt i antall smittetilfeller pr. 1000 innbyggere.
Smittesporingsteamene i Bergen har en maksimal kapasitet på ca. 75 nye smittetilfeller per døgn. Når smittetallene
overstiger dette må en prioritere hvilke smittetilfeller som skal ha størst fokus i smittesporingsarbeidet. Bergen
kommune har derfor vært i løpende kontakt med både FHI og Helsedirektoratet om denne situasjonen og har også
hatt møte med Oslo kommune for å finne fram til arbeidsformer som gjør at en kan utnytte kompetansen og
kapasiteten til smittesporerne på en best mulig måte.
Det pågår en faglig diskusjon om hva som er den beste strategien for å få ned smittetallene. Vi har i prinsippet to
måter å gjøre det på: isolering og karantene av alle som er smittet eller har vært i kontakt med smittede personer.
Eller testing på vide indikasjoner, eventuelt som regelmessig massetesting uavhengig av smitteeksposisjon. I
denne diskusjonen kommer også selvtesting kontra profesjonell testing opp som en aktuell problemstilling. Bergen
kommune har i likhet med de andre store byene hatt problemer med på kort tid å omstille seg fra målrettet testing
og karantenering til massetesting og screening. Arbeidet med å få dette til på en forsvarlig måte pågår for fullt.
Vi har nå en vaksinedekning hvor 73,5 % av alle over 18 år er fullvaksinert. Ytterligere 14 % er delvaksinert. Det
betyr at 88 % av alle over 18 år enten er fullvaksinert eller delvaksinert. Vi regner med at de aller fleste
delvaksinerte vil bli fullvaksinert de neste 2 ukene. Vi vil derfor ganske snart ha fullvaksinert omtrent 90 % av alle
over 18 år. Vi er også i full gang med å vaksinere personer som er 16 og 17 år gamle. Vi har nok vaksiner til å gi
både dose 1 og dose 2 til de som ønsker vaksine. Vi har åpnet opp vaksinesentraene for både timebestilling og
drop-in og vi har vaksinasjon både på dagtid og kveldstid, samt på lørdager.
Selv om vi fortsatt befinner oss i den fjerde smittebølgen i denne pandemien, har vi nå kommet til et punkt hvor vi
må begynne å tenke nytt i forhold til det videre arbeidet med covid-19. Vi har et apparat som vil kunne fullføre
vaksinasjonen, også av barn mellom 12 og 15 år hvis dette blir aktuelt. Men vi må nå ha en etisk diskusjon om det
er riktig å planlegge vaksinasjon av barn og om vi eventuell skal tilby hele den voksne befolkningen en tredje
vaksinedose, så lenge det er store deler av verden som ikke har startet vaksinasjonen på grunn av mangel på
vaksiner. Det globale perspektivet på pandemibekjempelsen må for alvor på dagsorden også her hjemme.
For øyeblikket har vi en situasjon med økende smitte blant barn og ungdom, men vi har få innleggelser på
sykehus, i hvert fall i Helseregion Vest. Vi har snart fullvaksinert den voksne befolkningen. Når det gjelder barn og
ungdom opp til 15 år må vi bare basere oss på isolering og karantene for de som får påvist smitte eller er nære
nærkontakter. Regelmessig massetesting kan bli nødvendig. Gult og rødt nivå på noen skoler kan bli aktuelt hvis
situasjonen blir for uoversiktlig.
Koronaviruset har sannsynligvis kommet for å bli. Det kan utvikle seg til en mildere variant eller vi kan få nye og
mer hissige mutasjoner. Da kan det bli nødvendig med nye runder som de vi har hatt under denne pandemien.
Men uansett vil vi måtte ha et mer bevisst forhold til smittevern i framtiden. Vi har lært mye under denne
pandemien. Vi har igjen blitt minnet om at infeksjonssykdommer har store medisinske, sosiale, økonomiske og
politiske konsekvenser.
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Epidemiologisk situasjonsrapport
Smittetilfeller. Figur 2 viser antall smittede pr.
dag siste fire uker og akkumulert (lysblå kurve).
Figur 3 viser smittetallet daglig 16. august – 29.
august (mørkeblå kurve), gjennomsnittlig smitte de siste
7 dager (grønn kurve), siste 14 dager (lysblå kurve) og
gjennomsnitt pr. 100.000 siste 14 dager (stiplet grønn
kurve). Figur 2 og 3 illustrerer utviklingen i smittetall i
løpet av uke 34.

Figur 2. Smittede pr. dag siste 4 uker og akkumulert. Kilde: Etat
for håndtering av covid-19.

•
•
•
•
•
•

Snitt smittede pr. dag (prøvedato), uke 34: 90,3
Snitt smittede pr. dag (prøvedato), siste halvår: 24,6
Snitt smittede pr. dag (prøvedato), hele perioden: 16,7
Sum smittede pr. 100 000 siste 2 uker pr. 29. august: 357,5
9204 personer er registrert smittet i Bergen siden mars 2020
4459 smittede registrert smittet siste 6 mnd.

Figur 3. Antall registrert smittede etter registreringsdato og snitt
siste 7 og 14 dager pr. 29. august 2021. Kilde: Etat for håndtering
av covid-19.

Smittetrykk og smittetilfeller fordelt på alder. Tabell 2 viser absolutte antall smittede, prosent av alle og
antall nye tilfeller pr. 1000 innbyggere fordelt på aldersgrupper i uke 33 og 34. Det har vært en klar økning
i aldersgruppen 13-19 år og en enda kraftigere økning i aldersgruppen 20-29 år per 1000 innbyggere.
Disse to aldersgruppene utgjør 74 % av alle smittetilfellene i uke 34. Omtrent halvparten av alle
smittetilfellene er i aldersgruppen 19-23 år.
Figur 4 viser antall tilfeller i de forskjellige aldersgruppene siden 1. juni. Figuren viser tydelig hvordan
aldersgruppene 13-19 og 20-29 år skiller seg fra resten av befolkningen.

Tabell 2. Fordeling av smittede siste 2 uker. Kilde: Etat for
håndtering av covid-19.

Figur 4. Meldte smittetilfeller i aldersgrupper pr. 1000 innbygger
siden 1. juni. Kilde: Etat for håndtering av covid-19.
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Figur 6. Antall smittede pr. ettårig alder siste 4 uker. Kilde: Etat for
håndtering av covid-19.

Figur 5 og figur 6 viser antallet smittede for hvert årstrinn de siste 2 og 4 ukene. Årsklassene 20 og 21-åringer
topper begge figurene.

Smittetilfeller og vaksinestatus. Figur 7 viser vaksinestatus blant smittetilfellene i ukene 30-34. Tallene
for uke 30-33 er komplette og her ser vi at andelen smittede blant fullvaksinerte varierer mellom 7 og 14 %.
Foreløpige tall for uke 34 er 9 %. Figur 8 viser den samlede statistikken for uke 30-33 hvor vi har komplette data.
Figuren viser at 51 % av de som har fått påvist smitte i disse 4 ukene er vaksinert i en eller annen form. 11 % er
fullvaksinert.

Figur 7. Vaksinasjonsstatus for registrert covid-19 smittede i
Bergen kommune. Uke 30-34. Kilde: Etat for håndtering av covid19.

Figur 8. Vaksinasjonsstatus for registrert covid-19 smittede i
Bergen kommune. Samlet for uke 30-33. Kilde: Etat for
håndtering av covid-19.
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Smittetilfeller i bydelene. Figur 9 viser sum smittede
de siste to ukene pr. 100 000 innbyggere fordelt på
bydeler. Ved utgangen av uke 34 var gjennomsnittlig
smittetall de siste 2 ukene høyest i Bergenhus og Årstad.
Tabell 3 belyser dette ytterligere og viser tallene uke for
uke.
Tabell 4 viser at i alle bydeler har det pr. innbygger vært
mest smitte i aldersgruppen 13-19 år de siste 4 ukene
samlet, men det er en tydelig økning i Bergenhus og Årstad
for aldersgruppen 20-29 år.

Figur 9. Sum smittede siste 2 uker pr.100 000 innbyggere fordelt
på bydeler. Kilde: Etat for håndtering av covid-19.

Tabell 3. Smittede siste 4 uker pr. 1000 innbyggere. Kilde: Etat
for håndtering av covid-19.

Tabell 4. Antall smittede pr. 1000 innbygger siste 4 uker fordelt på
bydeler og aldersgrupper. Kilde: Etat for håndtering av covid-19.

Smittetilfeller – fødeland.3 Tabell 5 viser fordelingen av
påvist smitte fra mars 2020 (2020M3) til 29. august 2021
(2021M8) for personer med og uten innvandrerbakgrunn.
Så langt i august er 40 % av de som er smittet enten
innvandrere eller har foreldre med innvandrerbakgrunn,
dette er en liten nedgang fra forrige uke.

Tabell 5. Fordeling av smittede pr. måned for personer med og
uten innvandrerbakgrunn pr. 29. august. Kilde: MSIS (FHI).
Beregninger: Bergen kommune.

3

Sammenstillingen av statistikken etter innvandrerbakgrunn er basert på fødeland og foreldres fødeland. Merk at SSBs inndelinger også tar hensyn til
besteforeldres fødeland. Kategoriseringen her blir derfor en tilnærming. Her gjelder følgende: ‘Innvandrer’ er personer født i utlandet (eller ukjent land), der ingen av
foreldrene er oppgitt å være født i Norge (eller fødeland ikke oppgitt). ‘Norskfødt med innvandrerforeldre’ er personer født i Norge, der ingen av foreldrene er født i
Norge (eller fødeland ikke oppgitt). ‘Øvrig’ er personer født i Norge der også en eller begge foreldrene er født i Norge, eller personer født i utlandet med en eller
begge foreldrene født i Norge. Pr. 1.1.2021 var ca. 15 % av befolkningen i Bergen innvandrere, mens 3 % var norskfødte med innvandrerbakgrunn.
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Testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK)
Testing. 18 720 personer, om lag 6,6 % av alle
innbyggerne i Bergen testet seg for covid-19 i uke
34. Det er en økning fra 6,0 % i uke 33 (figur 10). Av
de som testet seg var 3,4 % positive. Dette er opp fra 2,2
% i uke 33. Antallet som tester seg er rekordhøyt, men
andelen som tester positivt var enda høyere under
smittebølgen i november.
Tabell 6 viser prosentvis andel av de som tester seg pr.
uke etter aldersgrupper. Tabellen viser at aldersgruppen
13-19 år er spesielt flinke til å teste seg (over 3 ganger
mer enn tilsvarende befolkningsandelen de siste par
ukene). Tabell 7 viser andelen som tester positivt pr. 1000
testede i de forskjellige aldersgruppene og testukene og
denne tabellen viser at i uke 34 var det flest som testet
positivt i aldersgruppen 20-29 år (6,7%) med unntak av de
aller eldste.

Figur 10. Andelen covid-19 tester utført pr. innbygger i Bergen
kommune siste 4 uker. Kilde: Etat for håndtering av covid-19.

Figur 11 viser antall registrerte tester ved de ulike teststasjon de siste fire uker.4 I uke 34 var det flest personer som
testet seg på mandagen (3199 stk.). Det er spesielt mange som tester seg på Festplassen.

Tabell 6. Prosentvis fordeling av testede etter alder siste 8 uker.
Kilde: Etat for håndtering av covid-19.

Tabell 7. Smittede etter alder og prøvetakingsuke pr. 1000
testede siste 8 uker. Kilde: Etat for håndtering av covid-19.

Figur 11. Antall utførte tester pr. dag og teststasjon siste 4 uker. Kilde: Etat for håndtering av covid-19.

4

Tallene som vises for de private teststasjonene, er de tester som utførers på oppdrag fra Bergen kommune.
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Smittesporing – smittested.
Tabell 8 viser fordeling av smittetilfeller etter smittested for de fire siste ukene. Vi mangler foreløpig
systematiske data for om lag 40 % av tilfellene i uke 34. Vi kan allikevel konstatere økende smitte i barneskoler og
ungdomsskoler, og foreløpig stabile tall for videregående skoler. Det er en halvering i antall med importsmitte. Vi
regner med å ha noe mer komplette tall i neste uke.

Tabell 8. Fordeling av antall smittede etter smittested siste 4 uker. Kilde: Etat for håndtering av covid-19.

Tilsyn med serveringssteder med skjenketillatelse og barer. Det ble gjennomført 83 tilsyn med
serveringssteder og rapportert 37 avvik som først og fremst er manglende avstand mellom gjestene. Det
kommenteres også fra inspektørene at det er manglende legitimering og høy musikk på enkelte utesteder.
Andelen avvik i forhold til antall inspeksjoner har vært økende i august måned.

Figur 12. Antall gjennomførte kontroller og registrerte avvik pr. uke ved serveringssteder med skjenketillatelse og barer siste to uker.
Kilde: Etat for helsetjenester, Kontor for skjenkesaker.
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Isolasjon – koronahotellet.
Det har vært en kraftig økning i antall isolerte og
belegget har vært oppe i 100%. Det ble åpnet 100 nye
plasser 27. august for å kunne ta unna den store
pågangen.

Figur 13. Totalt antall personer som gjennomførte hele eller deler
av sin tid i isolasjon på koronahotellet siste 4 uker – og prosentvis
belegg på hotellet de siste 4 ukene. Kilde: Bergen kommune.

Koronatelefonen har med unntak av mandag hatt
under 2000 henvendelser pr. dag og litt mindre
pågang enn i de foregående 3 ukene

Figur 14. Antall henvendelser til koronatelefonen siste 4 uker.
Kilde: Etat for håndtering av covid-19.

Luftveisklinikken har fortsatt en økende pågang av
pasienter og har siste uken hatt 336 konsultasjoner.

Figur 15. Konsultasjoner ved luftveisklinikkene siste 4 uker. Kilde:
Etat for helsetjenester.
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Covid-19 vaksinering
Det har vært en forsinket dataoverføring fra FHI når det gjelder vaksinedata. Denne ukerapporten har derfor
en noe redusert rapportering om vaksineringen i Bergen i uke 34.
Vaksinering – dose fordeling. Totalt mottok 19 644 personer en
vaksinedose mot covid-19 i uke 34. Tabell 9 viser aldersfordelingen for
de som fikk dose 1 (2 905) og dose 2 (16 739).5 Tabellen omfatter ikke
de studentene som ble vaksinert, men er registrert hjemmehørende i
annen kommune.

Tabell 9. Vaksinasjon i Bergen uke 34. Kilde:
SYSVAK nettversjon (FHI)

Vaksinering – vaksinested. Tabell 10 viser antall
vaksinedoser satt ved de ulike kommunale
vaksinasjonssentraene. Sentralbadet og Åsanehallen har
økt sin kapasitet etter at Bergenshallen ble stengt for
vaksinering. Det ble satt rekordmange vaksiner i
Sentralbadet.
Tabell 10. Antall vaksinedoser satt ved de ulike vaksinasjonssentra.
Kilde: Etat for håndtering av covid-19.

Vaksineprogresjon – alder. Tabell
11 viser hvilke aldersgrupper, antall
og andel, som er vaksinert med
henholdsvis dose 1 og dose 2 pr. 29
august.

Tabell 11. Vaksinasjon etter alder i Bergen ved utgangen av uke 34. Kilde: SYSVAK
nettversjon (FHI).

5

Pfizer-vaksinene blir levert i begynnelsen av hver uke, mens Moderna-vaksinen leveres i slutten av uken og brukes ut over i neste uke.
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Vaksinasjon – i et større bilde. Figur 16 viser dekningsgraden (fullvaksinerte) fordelt på forskjellige aldersgrupper
i Trondheim, Stavanger, Oslo og Bergen. Vaksinedekningen er fortsatt bedre i Bergen enn i de andre byene hvis vi
ser på alle aldersgrupper under ett (totalt 18+). Bergen ligger også foreløpig best an i alle aldersgruppene under 65
år.
Figur 17 viser vaksineprogresjon pr. 29. august i Bergen og omkringliggende kommuner og viser at Bergen har
flest fullvaksinerte (73,5 %), mens Alver fortsatt har den minste andelen ikke-vaksinerte (10,7 %).

Figur 16. Dekningsgrad i de fire største kommunene. Kilde:
SYSVAK (FHI).

Figur 17. Vaksineprogresjon i Bergen og tilgrensende kommuner.
Kilde: SYSVAK (FHI).

En oversikt over ukerapportene finner du på Bergen kommune sine nettsider: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus
Rapporten for uke 34 - 2021 er utarbeidet av assisterende smittevernoverlege Kjell Haug og Mads Munkejord, og godkjent av
smittevernoverlege Egil Bovim.
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Vedlegg
1) Smittetilfeller pr. 1000 innbygger i levekårssonene siste to uker (uke 33 og 34)
Figuren gir en mer detaljert presentasjon av den geografiske fordelingen av smitte de siste to ukene i forhold til
antall innbyggere i disse levekårssonene. Forklaringen på denne fordelingen er kompleks og skyldes både
aldersprofilen i de enkelte områdene og et bredt spekter av sosioøkonomiske forhold
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2) Smittetilfeller totalt i levekårssonene i hele pandemiperioden
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