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Fredag 31. desember
•

•
•
•
•
•

Det er registrert 174 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 8 (0-5 år), 18 (6-12 år), 13 (13-19 år), 33 (2029 år), 47 (30-39 år), 21 (40-49 år), 21 (50-59 år), 7 (60-69 år), 4 (70-79
år) og 2 (over 80 år).
Totaltallet er 21555.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 132 koronatilfeller per dag.
Tilsvarende tall for sju dager siden var 214.
Det er to beboere på sykehjem med påvist covid-19.
1793 personer testet seg torsdag 30. desember.
I dag ønsker jeg alle bergensere et riktig godt nytt år. Jeg håper dere
alle får en flott nyttårsfeiring som samtidig er tråd med
smittevernreglene, sier Marit Voltersvik, smittevernoverlege.

Torsdag 30. desember
•

•
•
•
•

Det er registrert 181 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 15 (0-5), 15 (6-12), 14 (13-19), 44 (20-29), 32
(30-39), 25 (40-49), 19 (50-59), 12 (60-69), 4 (70-79) og 1 (over 80).
Totaltallet er 21381.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 130 koronatilfeller per dag.
Tilsvarende tall for syv dager siden var 238.
Det er to beboere på sykehjem med påvist covid-19.
1808 personer testet seg onsdag 29. desember.

- Dagens tall viser en liten økning i antall smittede, og vi følger nøye med
på utviklingen av smittesituasjonen. De siste dagene utgjør
omikronvarianten cirka 50 prosent av de sekvenserte prøvene i Bergen. Ut
fra det vi ser i andre land i Europa, vil vi forvente at denne varianten etter
hvert blir den dominerende virusmutasjonen også i vår kommune, sier
smittevernoverlege Marit Voltersvik.
Onsdag 29. desember

•

•
•
•
•

Det er registrert 163 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 9 (0-5), 11 (6-12), 21 (13-19), 42 (20-29), 27
(30-39), 23 (40-49), 13 (50-59), 6 (60-69), 4 (70-79) og 7 (over 80).
Totaltallet er 21200.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 127 koronatilfeller per dag.
Tilsvarende tall for sju dager siden var 256.
Det er tre beboere på sykehjem med påvist covid-19.
1626 personer testet seg tirsdag 28. desember.

– Vi ser at antallet smittede holder seg stabilt, men smittetrenden over de
siste syv dager er ennå synkende. Tiltakene ser ut til å ha effekt i Bergen,
men det er likevel viktig at alle fortsatt følger smittevernreglene inn mot
nyttårshelgen og videre etter nyttår, sier smittevernoverlege Marit
Voltersvik.
Det har blitt bekreftet at det blir kommunalt fyrverkeri i Bergen
nyttårsaften.
– Nyt gjerne synet av det flotte fyrverkeriet på nyttårsaften. Husk på
smittevernreglene under feiringen. Hold avstand til andre og hold deg
hjemme om du ikke er frisk, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.
Tirsdag 28. desember
•

•
•
•
•

Det er registrert 153 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 9 (0-5), 16 (6-12), 10 (13-19), 37 (20-29), 30
(30-39), 23 (40-49), 8 (50-59), 12 (60-69), 6 (70-79), 2 (over 80).
Totaltallet er 21037.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 140 koronatilfeller per dag.
Tilsvarende tall for sju dager siden var 261.
Det er fire beboere på sykehjem med påvist covid-19.
1705 personer testet seg mandag 27. desember.

– Det har nå vært en reduksjon i gjennomsnittlig smittetall på 46 prosent
de siste syv dagene. Smittetrenden er synkende i Bergen over tid, men vi er
likevel fortsatt bekymret for at vi kan få en økning i antall smittede etter
feiringen av julehøytiden med besøk, sosialt samvær og reiser. Vi følger
smittesituasjonen nøye, og oppfordrer igjen alle til å følge

smittevernreglene og til å ta en hurtigtest ved mistanke om smitte, sier
smittevernoverlege Marit Voltersvik.
Mandag 27. desember
•

•
•
•
•

Det er registrert 153 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 5 (0-5), 13 (6-12), 18 (13-19), 35 (20-29), 33
(30-39), 22 (40-49), 15 (50-59), 9 (60-69), 2 (70-79), 1 (over 80).
Totaltallet er 20884.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 155 koronatilfeller per dag.
Tilsvarende tall for sju dager siden var 284.
Det er tre beboere på sykehjem med påvist covid-19.
1095 personer testet seg søndag 26. desember.

– Andre juledag ble det registrert 153 PCR-bekreftede smittetilfeller av
covid-19 blant personer hjemmehørende i Bergen. Det er 110 flere enn
dagen før og 27 færre enn samme dag i forrige uke. De siste 7 dagene er det
i snitt registrert 155 koronatilfeller per dag. Tilsvarende tall for 7 dager
siden var 284. Det har vært en reduksjon i gjennomsnittlig smittetall på 45
prosent siste 7 dager, sier assisterende smittevernoverlege Kjell Haug.
– Dagens tall er høyere enn både i går og på julaften. Samtidig ser vi at
gjennomsnittlig smittetall de siste 7 dager er redusert med 45 prosent. Det
er viktig at vi fremdeles følger alle påbud og anbefalinger, slik at vi fortsatt
kan få redusert antall smittetilfeller, sier smittevernoverlege Marit
Voltersvik.
Søndag 26. desember
•

•
•
•
•

Det er registrert 43 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 4 (6-12), 10 (13-19), 4 (20-29), 13 (3039), 5 (40-49), 3 (60-69), 1 (70-79) og 2 (80-).
Totaltallet er 20.731.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 159 koronatilfeller per dag.
Tilsvarende tall for syv dager siden var 299.
890 personer testet seg lørdag.
Reduksjonen i gjennomsnittlig smittetall de siste syv dagene er på 47
prosent.

- Første juledag ble det registrert 43 PCR-bekreftede smittetilfeller av
covid-19 blant personer hjemmehørende i Bergen. Det er 17 færre
enn dagen før og 224 færre enn samme dag i forrige uke. Foreløpige data
viser at vi må forvente høyere smittetall for andre juledag enn det vi har
rapportert for julaften og første juledag, sier assisterende
smittevernoverlege Kjell Haug.
Lørdag 25. desember
•

•
•
•
•

Det er registrert 60 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 5 (0-5), 12 (6-12), 1 (13-19), 11 (20-29), 8 (3039), 13 (40-49), 9 (50-59) og 1 (60-69).
Totaltallet er 20.688.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 191 koronatilfeller per dag.
Tilsvarende tall for syv dager siden var 311.
592 personer testet seg fredag, julaften.
Reduksjonen i gjennomsnittlig smittetall de siste syv dagene er på 39
prosent.

- Julaften ble det registrert 60 PCR-bekreftede smittetilfeller av covid-19
blant personer hjemmehørende i Bergen. Det er 98 færre enn dagen før og
158 færre enn samme dag i forrige uke. Alle, som fikk påvist positive PCR
julaften, var testet 23. desember. Bare fire prosent testet positivt blant de
1521 som ble testet lille julaften, sier assisterende smittevernoverlege Kjell
Haug.
Fredag 24. desember
•

•
•
•
•

Det er registrert 158 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 9 (0-5), 24 (6-12), 14 (13-19), 36 (20-29), 29
(30-39), 22 (40-49), 11 (50-59), 11 (60-69), 2 (70-79), 0 (over 80).
Totaltallet er 20.628.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 214 koronatilfeller per dag.
Tilsvarende tall for sju dager siden var 310.
Det er tre beboere på sykehjem med påvist covid-19.
1521 personer testet seg onsdag.

- Dagens tall er 166 færre enn samme dag i forrige uke. De siste 7 dagene er
det i snitt registrert 214 koronatilfeller per dag. Tilsvarende tall for 7 dager

siden var 310. Det har vært en reduksjon i gjennomsnittlig smittetall på 31
prosent siste 7 dager, sier ass. smittevernoverlege Kjell Haug.
- I dag vil jeg ønske alle i Bergen god jul, enten det blir sammen med sine
kjære eller alene i karantene eller isolasjon. Jeg vil rette en stor takk til alle
som har fulgt og fortsatt følger smittevernreglene samvittighetsfullt. Det er
takket være den innsatsen at vi nå har lavere smittetall i Bergen, sier
smittevernoverlege Marit Voltersvik.
Torsdag 23. desember
•

•
•
•
•

Det er registrert 157 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 13 (0-5), 18 (6-12), 11 (13-19), 32 (20-29), 27
(30-39), 30 (40-49), 14 (50-59), 6 (60-69), 5 (70-79), 1 (over 80).
Totaltallet er 20470.
De siste sju dagene er det i snitt registrert 238 koronatilfeller per dag.
Tilsvarende tall for sju dager siden var 311.
Det er tre beboere på sykehjem med påvist covid-19.
2072 personer testet seg onsdag.

– Det er en tydelig nedgang i antall smittetilfeller, og andelen som tester
positivt er nå på 7,6 prosent som er en klar nedgang fra forrige uke hvor 9,8
prosent testet positivt, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.
Onsdag 22. desember
•

•
•
•
•

Det er registrert 258 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 13 (0-5 år), 37 (6-12 år), 31 (13-19 år), 53
(20-29 år), 51 (30-39 år), 43 (40-49 år), 19 (50-59 år), 8 (60-69 år) og 3
(70-79 år).
Dagens tall er 31 færre enn på samme dag i forrige uke. De siste sju
dagene er det i snitt registrert 256 koronatilfeller per dag.
Totaltallet er nå 20.313.
Det ble testet totalt 2481 personer i går.
Det er fire beboere på sykehjem med påvist covid-19.

– Det har nå vært en reduksjon i gjennomsnittlig smittetall på 24 prosent
siste 7 dager. Vi følger fortsatt smitteutviklingen nøye og situasjonen i
helse- og omsorgstjenestene er fortsatt krevende, men samtidig tillater vi
oss å glede oss over at vi ennå ikke har fått den eksplosjonen i smittetall

som vi fryktet. Hvis dette vedvarer blir det på mange måter bergensernes
julegave til seg selv at vi nå kanskje får en jul med lavere smittetrykk enn
det vi ellers risikerte å ha. Det er i så fall takket være alle som følger påbud
og anbefalinger, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.
Tirsdag 21. desember
•

•
•
•
•

Det er registrert 259 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 15 (0-5 år), 40 (6-12 år), 30 (13-19 år), 55
(20-29 år), 44 (30-39 år), 38 (40-49 år), 24 (50-59 år), 10 (60-69 år) og 3
(70-79 år).
Dagens tall er 162 færre enn på samme dag i forrige uke. De siste sju
dagene er det i snitt registrert 261 koronatilfeller per dag.
Totaltallet er nå 20.055.
Det ble testet totalt 2896 personer i går.
Det er to beboere på sykehjem med påvist covid-19.

– Vi har nå passert 20.000 koronatilfeller blant personer hjemmehørende i
Bergen. Det har vært en reduksjon i gjennomsnittlig smittetall på 20
prosent siste 7 dager. De lavere smittetallene kan skyldes at
smitteverntiltakene har effekt. Vi håper dette skal være en vedvarende
tendens, men dette vil avhenge av at vi fortsatt klarer å etterleve de
tiltakene som er satt inn og hvordan omikronvarianten vil opptre videre og
påvirke smittesituasjonen, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.
Mandag 20. desember
•

•
•
•
•

Det er registrert 180 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 15 (0-5 år), 35 (6-12 år), 15 (13-19 år), 24
(20-29 år), 32 (30-39 år), 25 (40-49 år), 16 (50-59 år), 8 (60-69 år) 6 (7079 år) og 4 (over 80).
Dagens tall er 106 færre enn på samme dag i forrige uke. De siste sju
dagene er det i snitt registrert 284 koronatilfeller per dag.
Totaltallet er nå 19.796.
Det ble testet totalt 2378 personer i går.
Det er tre beboere på sykehjem med påvist covid-19.

– Det har vært en reduksjon i gjennomsnittlig smittetall på 13 prosent siste
sju dager. Lavere smittetall kan skyldes at de smitteverntiltakene som nå

er innført har effekt i forhold til deltavirus, men vi er fortsatt bekymret for
økt smittespredning dersom forekomsten av omikron øker, sier
smittevernoverlege Marit Voltersvik.
Søndag 19. desember
•

•
•
•

Det er registrert 267 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 15 (0-5 år), 45 (6-12 år), 31 (13-19 år), 47
(20-29 år), 38 (30-39 år), 44 (40-49 år), 29 (50-59 år), 8 (60-69 år) 3 (7079 år) og 7 (over 80).
Dagens tall er 39 flere enn på samme dag i forrige uke. De siste sju
dagene er det i snitt registrert 299 koronatilfeller per dag.
Totaltallet er nå 19.616
Det ble testet totalt 2253 personer i går.

Lørdag 18. desember
•

•
•
•

Det er registrert 218 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 11 (0-5 år), 40 (6-12 år), 27 (13-19 år), 44
(20-29 år), 33 (30-39 år), 30 (40-49 år), 16 (50-59 år), 11 (60-69 år) 5
(70-79 år) og 1 (over 80).
Dagens tall er 117 færre enn på samme dag i forrige uke. De siste sju
dagene er det i snitt registrert 293 koronatilfeller per dag.
Totaltallet er nå 19.349
Det ble testet totalt 2671 personer i går.

Fredag 17. desember
•

•
•
•
•

Det er registrert 324 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 16 (0-5 år), 54 (6-12 år), 32 (13-19 år), 60
(20-29 år), 61 (30-39 år), 54 (40-49 år), 31 (50-59 år), 11 (60-69 år) 1
(70-79 år) og 4 (over 80).
Dagens tall er seks færre enn på samme dag i forrige uke. De siste sju
dagene er det i snitt registrert 310 koronatilfeller per dag.
Totaltallet er nå 19.131
Det ble testet totalt 3017 personer i går.
Det er to beboere på sykehjem som har påvist covid-19.

Torsdag 16. desember

•

•
•
•
•

Det er registrert 289 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 18 (0-5 år), 57 (6-12 år), 31 (13-19 år), 39
(20-29 år), 60 (30-39 år), 34 (40-49 år), 30 (50-59 år), 15 (60-69 år) 2
(70-79 år) og 3 (over 80).
Dagens tall er 182 færre enn på samme dag i forrige uke. De siste sju
dagene er det i snitt registrert 311 koronatilfeller per dag.
Totaltallet er nå 18.807
Det ble testet totalt 2619 personer i går.
Det er to beboere på sykehjem som har påvist covid-19.

– Smittetallene har gått noe ned de siste dagene, og dette resulterer i at
smitteøkningen har vært på 5 prosent den siste uken. Samtidig ser vi en
økning i innleggelser nå og forventer at omikron i økende grad vil få
fotfeste fremover, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.
Onsdag 15. desember
•

•
•
•
•

Det er registrert 289 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 9 (0-5 år), 64 (6-12 år), 39 (13-19 år), 52 (2029 år), 40 (30-39 år), 44 (40-49 år), 25 (50-59 år), 10 (60-69 år) og 6 (7079 år).
Dagens tall er 95 færre enn på samme dag i forrige uke. De siste sju
dagene er det i snitt registrert 337 koronatilfeller per dag.
Totaltallet er nå 18.518.
Det ble testet totalt 2551 personer i går.
Det er én beboer på sykehjem som har påvist covid-19.

Tirsdag 14. desember
•

•
•
•
•

Det er registrert 421 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
25 (0-5), 81 (6-12), 70 (13-19), 58 (20-29), 70 (30-39), 70 (40-49), 31 (5059), 12 (60-69) og 4 (70-79).
De siste sju dagene er det i snitt registrert 351 koronatilfeller per dag.
Tilsvarende tall for sju dager siden var 236.
Det er en beboer på sykehjem med påvist covid-19.
Totaltallet er 18229.
3048 personer testet seg mandag

– Det er fortsatt stigende smitte i Bergen med en smitteøkning på 49
prosent den siste uken. Det er stort press på teststasjonene nå, og vi må
tilbake til mars i år for å finne like høye testtall som i går. Det er viktig at de
som trenger å teste seg med PCR på teststasjonene blir prioritert. Hvis én i
familien får symptomer, trenger ikke alle andre i familien å teste seg på
teststasjon før de vet om den syke har fått korona, sier smittevernoverlege
Marit Voltersvik.
Mandag 13. desember
•

•
•
•
•

Det er registrert 286 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
21 (0-5), 53 (6-12), 44 (13-19), 46 (20-29), 36 (30-39), 46 (40-49), 24 (5059), 12 (60-69), 4 (70-79).
De siste sju dagene er det i snitt registrert 325 koronatilfeller per dag.
Tilsvarende tall for sju dager siden var 233.
Det er tre beboere på sykehjem med påvist covid-19.
Totaltallet er 17808.
2229 personer testet seg søndag.

Søndag 12. desember
•

•
•
•

•

Det er registrert 228 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
21 (0-5), 51 (6-12), 24 (13-19), 38 (20-29), 35 (30-39), 33 (40-49), 18 (5059) og 8 (60-69.
Totaltallet er 17 522.
2056 personer testet seg lørdag.
Det siste døgnet er det registrert 228 PCR-bekreftede
smittetilfeller av covid-19 blant personer hjemmehørende i Bergen.
Det er 107 flere enn samme dag i forrige uke. De siste 7 dagene er det
i snitt registrert 318 koronatilfeller per dag. Tilsvarende tall for 7
dager siden var 221.
Aldersfordelingen siste døgn var 42 prosent barn og ungdom under
20 år, 47 prosent i aldersgruppen 20-49 år, 11 prosent 50 år og eldre.
Median alder var 26 år.

Det er fortsatt stigene smitte I Bergen med en smitteøkning på 44 prosent
siste uken. Det er nå til sammen registrert 17 522 koronatilfeller i Bergen,
opplyser Kjell Haug, assisterende smittevernoverlege.
Lørdag 11. desember
•

•
•

Det er registrert 335 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
30 (0-5), 57 (6-12), 42 (13-19), 56 (20-29), 47 (30-39), 49 (40-49), 31 (5059), 11 (60-69), 10 (70-79) og 2 (over 80).
Totaltallet er 17 294
2793 personer testet seg fredag.

– Det er fortsatt stigende smitte i Bergen med en smitteøkning på 37
prosent siste uken, sier Kjell Haug, assisterende smittevernoverlege.
Fredag 10. desember
•

•
•
•

Det er registrert 330 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
20 (0-5), 54 (6-12), 46 (13-19), 54 (20-29), 74 (30-39), 42 (40-49), 29 (5059), 8 (60-69) og 3 (70-79).
Det er fire beboere på sykehjem med påvist covid-19.
Totaltallet er 16 959.
2567 personer testet seg torsdag.

– Gjennomsnitt antall smittede de siste 7 dagene holder seg stabilt og
antall smittetilfeller i går var på samme nivå som torsdag i forrige uke. Det
er få smittetilfeller i aldersgruppen 60+. Vi håper at innføringen av nye
strategi i Bergen i dag, med utvidet påbud om munnbind innendørs,
karantenekrav ut fra en vurdering , samt nye tiltak ved skoler og
barnehager vil bidra til å bremse smitteøkningen fremover, sier Marit
Voltersvik.
Torsdag 9. desember
•

Det er registrert 471 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
33 (0-5), 87 (6-12), 61 (13-19), 76 (20-29), 79 (30-39), 74 (40-49), 43 (5059), 13 (60-69), 4 (70-79), 1 (over 80).

•
•
•

Det er seks beboere på sykehjem med påvist covid-19.
Totaltallet er 16629.
2653 personer testet seg onsdag.

– I dag har vi fått enda en smitterekord i Bergen. Situasjonen er
bekymringsfull, og senere i dag vil Bergen kommune komme med nye
tiltak for å få kontroll med smitten, sier smittevernoverlege Marit
Voltersvik.
– Aldersfordelingen blant smittede holder seg veldig jevn, men vi ser en
kraftig økning i alle aldersgrupper under 60 år. Mange av de eldste har nå
fått en boosterdose, noe som kan tyde på at denne har en god beskyttende
effekt, sier Voltersvik.
Onsdag 8. desember
•

•
•
•

Det er registrert 384 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 29 (0-5), 60 (6-12), 59 (13-19), 62 (20-29), 63
(30-39), 66 (40-49), 26 (50-59), 16 (60-69), 2 (70-79) og 1 (over 80).
Tirsdag for en uke siden ble det rapportert 234 smittetilfeller.
Gjennomsnitt siste sju dager er 257 smittede per dag.
Totaltallet er 16 158.
2 581 personer testet seg tirsdag.

Det er seks beboere på sykehjem med påvist covid-19.
Tirsdag 7. desember
•

•
•
•

Det er registrert 243 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 11 (0-5), 42 (6-12), 35 (13-19), 31 (20-29), 39
(30-39), 30 (40-49), 28 (50-59), 14 (60-69), 8 (70-79) og 5 (over 80).
Mandag for en uke siden ble det rapportert 222 smittetilfeller.
Gjennomsnitt siste sju dager er 236 smittede per dag.
Totaltallet er 15774.
2513 personer testet seg mandag.

Sju beboere på sykehjem har påvist covid-19.
– Smittetrenden i Bergen er fortsatt stigende. Det er flott at så mange
bruker munnbind nå, også der det ikke er påbud, som på konserter og

andre kulturarrangementer. Vi er svært spente på hvilke tiltak regjeringen
kommer med senere i dag, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.
Mandag 6. desember
•

•
•
•

Det er registrert 232 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 10 (0-5), 47 (6-12), 28 (13-19), 45 (20-29), 41
(30-39), 37 (40-49), 15 (50-59), 6 (60-69), 3 (70-79).
Søndag for en uke siden ble det rapportert 148 smittetilfeller.
Gjennomsnitt siste sju dager er 233 smittede per dag.
Totaltallet er 15531.
1696 personer testet seg søndag.

Åtte beboere på sykehjem har påvist covid-19.
– Smitten i aldersgruppen 6-12 år holder seg jevnt høy, samtidig som det
nå er høyest smitte blant voksne i alderen 20-49. Vi ser at mange er blitt
flinke til å bruke munnbind, og oppfordrer innbyggerne til å følge alle
smitteverntiltak som gjelder. Vi følger situasjonen tett med tanke på
Omikron og håper tiltakene som ble innført før helgen får positiv effekt på
smittesituasjonen fremover, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.
Søndag 5. desember
•

•
•
•

Det er registrert 121 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 7 (0-5), 25 (6-12), 16 (13-19), 17 (20-29), 24
(30-39), 16 (40-49), 12 (50-59), 2 (60-69), 2 (70-79).
Lørdag for en uke siden ble det rapportert 98 smittetilfeller.
Gjennomsnitt siste sju dager er 221 smittede per dag
Totaltallet er 15299.
1948 personer testet seg lørdag.

– Smittetallene vi rapporterer i dag er neppe uttrykk for en reell nedgang i
smitten. Det rapporteres vanligvis lavere smittetall i helgene, og
gjennomsnittstallet for de siste sju dagene er fortsatt på vei opp, sier
assisterende smittevernoverlege Kjell Haug.
Lørdag 4. desember

•

•
•
•

Det er registrert 268 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 18 (0-5), 42 (6-12), 25 (13-19), 44 (20-29), 41
(30-39), 52 (40-49), 14 (50-59), 16 (60-69), 12 (70-79), 4 (over 80).
Samme dag forrige ble det rapportert 175 smittetilfeller.
Gjennomsnitt siste sju dager er 218 smittede per dag.
Totaltallet er 15178.
1890 personer testet seg fredag.

– Det har vært en smitteøkning på 39 prosent siste uken bedømt ut fra
gjennomsnittstallene for de siste sju dagene. Vi rapporterer i dag en
mindre andel smittetilfeller blant barn og ungdom og en større andel i
aldersgruppen 20-49 år, spesielt blant personer 40-49 år, sier assisterende
smittevernoverlege Kjell Haug.
– Vi har fortsatt ingen sikre holdepunkter for at noen av smittetilfellene er
forårsaket av omikron, men det er grunn til å tro at vi vil få de første
tilfellene i Bergen i løpet av få dager. Det er elleve dager siden omikron ble
påvist i Sør-Afrika. Dette viser hvor raskt vi har fått en global spredning av
den nye virusvarianten, sier Haug.
Fredag 3. desember
•

•
•
•
•

Det er registrert 344 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 19 (0-5 år), 78 (6-12 år), 42 (13-19 år), 50
(20-29 år), 46 (30-39 år), 46 (40-49 år), 38 (50-59 år), 17 (60-69 år), 6
(70-79 år) og 2 (over 80 år).
Samme dag i forrige uke ble det rapportert 158 smittetilfeller.
Gjennomsnitt siste sju dager er 204 smittetilfeller per dag.
Totaltallet er 14 910
1641 personer testet seg torsdag.
Det er sju beboere med påvist covid-19 på sykehjem.

- Vi rapporterer i dag en kraftig økning i smittetallet, men vi har foreløpig
ingen indikasjoner på at dette skyldes introduksjon av omikron. Her må vi
avvente analyseresultatene fra laboratoriet på Haukeland
universitetssjukehus. Det er også viktig å merke seg at 80 prosent av
dagens rapporterte smittetilfeller er testet 1. desember, sier
smittevernoverlege Marit Voltersvik.

- Smittesituasjonen er uansett av en slik karakter at det er behov for å sette
inn nødvendige tiltak så raskt som mulig, og dette jobbes det med. Med så
høye smittetall og en uoversiktlig situasjon knyttet til den nye omikronvarianten, er det svært viktig at innbyggere er ekstra påpasselige med å
følge smittevernreglene. Personer med økt risiko for alvorlige
helsekonsekvenser ved sykdom bør også gjøre sine egne risikovurderinger
av hvilken sykdomsrisiko de utsetter seg for nå, sier Voltersvik.
Torsdag 2. desember
•

•
•
•
•

Det er registrert 209 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 13 (0-5 år), 54 (6-12 år), 20 (13-19 år), 30
(20-29 år), 24 (30-39 år), 33 (40-49 år), 13 (50-59 år), 10 (60-69 år), 3
(70-79 år) og 9 (over 80 år).
Samme dag i forrige uke ble det rapportert 181 smittetilfeller.
Gjennomsnitt er 178 per dag.
Totaltallet er 14.566
1513 personer testet seg onsdag.
Det er sju beboere med påvist covid-19 på sykehjem.

- Gjennomsnittstallene for de siste sju dagene fortsetter å stige, og vi følger
nøye med på situasjonen med omikron-varianten. Vi har sammen med
andre kommuner i regionen deltatt i arbeidet som gjør at Statsforvalteren i
Vestland nå forbereder en regional forskrift med tiltak i bergensområdet,
sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.
Onsdag 1. desember
•

•
•
•
•

Det er registrert 234 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 5 (0-5), 56 (6-12), 31 (13-19), 31 (20-29), 32
(30-39), 29 (40-49), 15 (50-59), 19 (60-69), 6 (70-79), 10 (over 80).
Samme dag forrige uke ble det rapportert 198 tilfeller. Snittet de
siste sju dagene er 174 per dag.
Totaltallet er 14357.
1536 personer testet seg tirsdag.
Det er fire beboere på sykehjem med påvist covid-19.

– Det er viktig at de som nå får tilbud om oppfriskingsdose med vaksine
benytter muligheten når de får den. Jeg håper nå at så mange som mulig

av dem over 65 år tar oppfriskingsdose med vaksine nå før jul. Det er også
positivt at regjeringen har kommet med nye tiltak og anbefalinger, og jeg
ser at de i likhet med oss i Bergen er opptatt av at folk må holde seg
hjemme når de bor sammen med en som er smittet, og at folk bør bruke
munnbind, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.
Dødsfall på sykehjem

Det har vært fire covid-relaterte dødsfall på sykehjemmene i Bergen i
oktober og november. Disse meldes nå etterskuddsvis for å unngå
mulighet til identifisering av sykehjemsbeboere som dør etter å ha blitt
smittet av covid-19. Under hele pandemien har Bergen kommune
innhentet tillatelse fra pårørende ved offentliggjøring av dødsfall på
sykehjem. Den siste tiden har flere pårørende ikke samtykket til
offentliggjøring. For at kommunen skal kunne ivareta taushetsplikten og
unngå at opplysninger om dødsfall kobles sammen med for eksempel
dødsannonser, har kommunen måttet vente med å offentliggjøre
dødsfallene til et tidspunkt der det ikke lenger er mulig å finne ut hvem
som har dødd av covid-19. Vi har nå kommet til et tidspunkt der vi mener
det er mulig å informere om dødsfallene som har vært på sykehjem og
melder derfor dette i dag. For å unngå mulighet for identifisering oppgir vi
ikke hvilke sykehjem beboerne som er døde, har tilhørt. Også fremover vil
dødsfall på sykehjem bli publisert når vi vurderer at taushetsplikten er
ivaretatt.
Tirsdag 30. november
•

•
•
•
•

Det er registrert 222 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 12 (0-5 år), 54 (6-12 år), 21 (13-19 år), 24
(20-29 år), 40 (30-39 år), 28 (40-49 år), 21 (50-59 år), 10 (60-69 år), 7
(70-79 år) og 5 (over 80 år).
Samme dag i forrige uke ble det rapportert 170 smittetilfeller.
Gjennomsnitt er 169 per dag.
Totaltallet er 14.123.
1429 personer testet seg søndag.
Det er nå tre beboere på sykehjem med påvist covid-19.

- Når det er så mye smitte som nå er det viktig at folk holder seg hjemme
straks de får de første tegnene på akutt luftveisinfeksjon. Vi er mest

smittsomme de første dagene med symptomer, sier smittevernoverlege
Marit Voltersvik.
- En del vaksinerte personer får kun milde forkjølelsessymptomer ved
covid-19. Det kan begynne med vage symptomer som for eksempel
hodepine og tett nese, eller det kan være mer klassiske influensalignende
symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand, sier
Voltersvik.
Mandag 29. november
•

•
•
•

Det er registrert 148 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 11 (0-5 år), 33 (6-12 år), 13 (13-19 år), 23
(20-29 år), 20 (30-39 år), 18 (40-49 år), 14 (50-59 år), 4 (60-69 år), 4 (7079 år), 8 (over 80 år).
Samme dag i forrige uke ble det rapportert 153 smittetilfeller.
Gjennomsnitt er 161 per dag.
Totaltallet er 13.901
930 personer testet seg søndag

Det er ti beboere på sykehjem med påvist covid-19.
- Vi ser fortsatt en moderat smitteøkning i Bergen. Det er positivt at så
mange bergensere nå bruker munnbind der dette er påbudt i butikker, i
fellesarealene på kjøpesentre, på kollektivtransport og innendørs
stasjonsområder og i taxi. Vi anbefaler også at alle som skal på
juleforestillinger og lignende, har med seg munnbind og bruker det der de
ikke kan holde avstand, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.
Søndag 28. november
•

•
•
•

Det er registrert 98 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 7 (0-5 år), 19 (6-12 år), 9 (13-19 år), 10 (2029 år), 18 (30-39 år), 15 (40-49 år), 9 (50-59 år), 7 (60-69 år), 1 (70-79
år), 3 (over 80 år).
Samme dag i forrige uke ble det rapportert 60 smittetilfeller.
Gjennomsnitt siste syv dager er 162 per dag.
Totaltallet er nå 13.753
856 personer testet seg lørdag

Lørdag 27. november

•

•
•
•

Det er registrert 175 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 9 (0-5 år), 24 (6-12 år), 19 (13-19 år), 23 (2029 år), 29 (30-39 år), 25 (40-49 år), 18 (50-59 år), 12 (60-69 år), 7 (70-79
år), 9 (over 80 år).
Samme dag i forrige uke ble det rapportert 170 smittetilfeller.
Gjennomsnitt er 156 per dag.
Totaltallet er nå 13.655
1026 personer testet seg fredag

Fredag 26. november
•

•
•
•

Det er registrert 158 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 6 (0-5 år), 29 (6-12 år), 15 (13-19 år), 26 (2029 år), 32 (30-39 år), 27 (40-49 år), 8 (50-59 år), 12 (60-69 år), 2 (70-79
år), 1 (over 80 år).
Samme dag i forrige uke ble det rapportert 133 smittetilfeller.
Gjennomsnitt er 156 per dag.
Totaltallet er 13.480
1184 personer testet seg torsdag

Det er ti beboere på sykehjem med påvist covid-19.
Torsdag 25. november
•

•
•
•

Det er registrert 181 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
13 (0-5), 38 (6-12), 23 (13-19), 30(20-29), 24 (30-39), 17 (40-49), 18 (5059), 12 (60-69), 5 (70-79), 1 (over 80).
Samme dag i forrige uke ble det rapportert 209 smittetilfeller.
Gjennomsnitt siste sju dager er 152 per dag.
Totaltallet er 13 322.
1313 personer testet seg onsdag.

Det er ti beboere på sykehjem med påvist covid-19.
– Gjennomsnittstallene for de siste 7 dagene er stabilt høye i Bergen.
Aldersspredningen er også relativt stabil. Det er positivt at flere har begynt
å bruke munnbind nå, men for at dette skal ha best mulig effekt må alle
følge påbudet om munnbind. Bruk av munnbind er et meget effektivt tiltak
for å hindre covid-19 smitte når en ikke kan holde avstand. Vi er avhengige

av at alle innbyggere bidrar hvis vi skal få redusert smitten uten strengere
tiltak, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.
Onsdag 24. november
•

•
•
•

Det er registrert 198 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
22 (0-5), 35 (6-12), 23 (13-19), 30 (20-29), 31 (30-39), 25 (40-49), 18 (5059), 9 (60-69), 3 (70-79), 2 (over 80).
Samme dag i forrige uke ble det rapportert 139 smittetilfeller.
Gjennomsnitt siste sju dager er 156 per dag.
Totaltallet er 13141.
1292 personer testet seg tirsdag.

Det er elleve beboere på sykehjem med påvist covid-19.
– Smittetallene i Bergen viser fortsatt en stigende tendens. Smittetrykket
er fordelt i aldersspennet fra skolebarn til personer opp til 60 år. Særlig ser
vi en overhyppighet av smitte i aldersgruppen 6-12 år, sier
smittevernoverlege Marit Voltersvik.
Tirsdag 23. november
•

•

•
•

Det er registrert 170 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 18 (0-5 år), 31 (6-12 år), 16 (13-19 år), 24
(20-29 år), 24 (30-39 år), 21 (40-49 år), 14 (50-59 år), 7 (60-69 år), 7 (7079 år) og 8 (over 80 år).
Samme dag forrige uke var det rapportert 154 smittetilfeller. Siste sju
dager var det 1034 smittetilfeller. Gjennomsnittet siste sju dager er
148.
Totaltallet er 12 943.
1 554 personer testet seg mandag.

Det er elleve beboere på sykehjem med påvist covid-19.
– Det er fortsatt økende smitte i Bergen. Det tar 1-2 uker før vi ser om
tiltakene som nå er innført gir effekt. I tillegg til å bruke munnbind, gjelder
det nå at vi begrenser antall nærkontakter, holder mer avstand til personer
utenfor egen husstand, dropper håndhilsningen og unngår å klemme
andre enn de nærmeste, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

Mandag 22. november
•

•
•
•

Det er registrert 153 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 12 (0-5 år), 33 (6-12 år), 19 (13-19 år), 21
(20-29 år), 14 (30-39 år), 13 (40-49 år), 15 (50-59 år), 14 (60-69 år), 5
(70-79 år) og 7 (over 80 år).
Totaltallet er 12773.
898 personer testet seg søndag.
Det var 1018 smittetilfeller siste 7 dager. Gjennomsnitt 145.
Tilsvarende tall for en uke siden var 506 og 72.

Det er ti beboere på sykehjem med påvist covid-19.
– Bergen har hatt en dobling i smittetall den siste uken. Vi har hatt over
tusen nye smittetilfeller de siste syv dagene, og vi ligger nå over
landsgjennomsnittet. Jeg vil minne alle innbyggere om at det fra i dag av er
plikt til å bruke munnbind innendørs i situasjoner hvor det er risiko for at
en ikke kan holde minst en meters avstand, sier smittevernoverlege Marit
Voltersvik.
Søndag 21. november
•

•
•
•

Det er registrert 60 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 2 (0-5), 7 (6-12), 2 (13-19), 11 (20-29), 10 (3039), 12 (40-49), 6 (50-59), 7 (60-69), 0 (70-79) og 3 (80+).
Samme dag forrige uke ble det rapportert 45 smittetilfeller.
Gjennomsnitt siste sju dager var 133.
742 personer testet seg i lørdag.
Totaltallet er nå 12620.

– Selv om gårsdagens smittetall var noe lavere fordi færre tester seg i
helgen, har det vært omtrent en dobling i smittetallene den siste uken.
Gjennomsnittet er fortsatt stigende. Over halvparten av smittetilfellene er i
aldersgruppen 20-49 år, sier assisterende smittevernoverlege Kjell Haug.
Lørdag 20. november
•

Det er registrert 170 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 8 (0-5), 24 (6-12), 9 (13-19), 23 (20-29), 37
(30-39), 23 (40-49), 20 (50-59), 9 (60-69), 11 (70-79) og 6 (80+).

•

•
•
•
•

På grunn av stort antall smittetilfeller er ikke smittesporingen ferdig.
Vi har derfor ikke komplette tall som viser
smitteveier/smittesteder. Det var 9 tilfeller av importsmitte.
Samme dag forrige uke ble det rapportert 53 smittetilfeller.
Gjennomsnitt siste sju dager var 131.
På grunn av det høye smittetallet blir mange kontaktet av
smittesporerne via sms
1034 personer testet seg i fredag.
Totaltallet er nå 12560.

– Gjennomsnittet for de siste 7 dagene er fortsatt stigende. Hovedtyngden
av smitte er nå i aldersgruppen 20-49 år med spesielt mye smitte i
aldersgruppen 30-39 år. Det er bekymringsfullt at flere i 80- og 90-års
alderen nå får påvist smitte, sier assisterende smittevernoverlege Kjell
Haug.
Fredag 19. november
•

•
•
•
•
•

Det er registrert 133 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 3 (0-5), 38 (6-12), 14 (13-19), 19 (20-29), 16
(30-39), 17 (40-49), 15 (50-59), 5 (60-69), 6 (70-79).
På grunn av stort antall smittetilfeller er ikke smittesporingen ferdig.
Vi har derfor ikke komplette tall som viser smitteveier/smittesteder.
Samme dag forrige uke ble det rapportert 107 smittetilfeller.
Gjennomsnitt siste sju dager var 114.
Det er sju beboere på sykehjem med påvist covid-19.
Totaltallet er 12390.
1211 personer testet seg torsdag.
– I dag meldes det om færre smittetilfeller enn dagen før, men
sjudagers gjennomsnittet er fortsatt på vei opp. Det er for øyeblikket
spesielt mye smitte blant barn 6-12 år og det er minst 20
smittetilfeller som er relatert til barneskoler, sier smittevernoverlege
Marit Voltersvik.

Torsdag 18. november
•

Det er registrert 209 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 15 (0-5), 40 (6-12), 23 (13-19), 41 (20-29), 25
(30-39), 23 (40-49), 17 (50-59), 12 (60-69), 11 (70-79) og 2 (over 80). På

•
•
•
•

grunn av stort antall smittetilfeller er ikke smittesporingen ferdig. Vi
har derfor ikke komplette tall som viser smitteveier/smittesteder.
Samme dag i forrige uke ble det rapportert 113 smittetilfeller.
Gjennomsnitt siste sju dager var 110.
Det er totalt seks beboere på sykehjem med påvist covid-19.
Totaltallet er 12 257.
1328 personer testet seg onsdag.

- Smittetallene som rapporteres i dag er svært høye, og vi ser en økning i
alle aldersgrupper. Utviklingen er bekymringsfull, og vi frykter særlig
konsekvensene dersom presset på helsetjenestene blir for stort. Vi jobber
derfor nå med vår anbefaling til byrådet om videre håndtering av
situasjonen, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.
- Økende koronasmitte i Bergen fører til stort press på
smittesporingsteamet i kommunen, og vi rekker for øyeblikket ikke å ringe
til alle smittede. For å sikre informasjon til alle smittede i løpet av kort tid,
vil smittesporerne sende ut SMS til alle innbyggere som får påvist covid-19.
I SMS-en vil de få beskjed om å isolere seg og informasjon om hvilke regler
og anbefalinger som gjelder nå. I tillegg tilstreber smittesporingsteamet å
ringe til alle som har fått påvist covid-19 i løpet av noen dager. Er barn og
unge under 16 år smittet, er det foresatte som får SMS. Meldingen blir
sendt til nummeret som ble oppgitt da barnet ble testet, sier enhetsleder
for smittesporing, sier Gunn-Britt Grøvan.
Onsdag 17. november
•

•
•
•
•
•

Det er registrert 139 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 7 (0-5), 27 (6-12), 26 (13-19), 18 (20-29), 22
(30-39), 13 (40-49), 12 (50-59), 8 (60-69), 2 (70-79), 4 (over 80).
Samme dag i forrige uke ble det rapportert 61 smittetilfeller.
Gjennomsnitt siste sju dager var 105.
På grunn av stort antall smittetilfeller er ikke smittesporingen ferdig.
Vi har derfor ikke komplette tall som viser smitteveier/smittesteder.
Det er totalt fem beboere på sykehjem med påvist covid-19.
Totaltallet er 12048.
1364 personer testet seg tirsdag.

Se også pressemelding: Smitteøkning i Bergen

Tirsdag 16. november
•

•
•
•

Det er registrert 154 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 9 (0-5 år), 22 (6-12 år), 17 (13-19 år), 25 (2029 år), 22 (30-39 år), 27 (40-49 år), 13 (50-59 år), 6 (60-69 år), 11 (70-79
år) og 2 (over 80 år).
67 av de smittede er nærkontakter, ni tilfeller er importsmitte og 77
har ukjent smittevei.
Samme dag i forrige uke ble det rapportert 63 smittetilfeller.
Gjennomsnitt siste sju dager er 85 smittetilfeller.
Totalt antall smittede er 11909
1421 personer testet seg i går.

Det er tre beboere med påvist covid-19 på sykehjem.
- Grunnen til at dagens smittetall er så høyt er at det har vært et etterslep
på meldte smittetilfeller fra laboratoriet på Haukeland. Av de 154
smittetilfellene som ble meldt i dag hadde 62 prøvedato 13.11, 70 hadde
prøvedato 14.11 og 22 prøvedato 15.11. Gjennomsnittet de siste 7
dagene gir et mer korrekt bilde av smittesituasjonen. Vi har fortsatt stabilt
antall smittede i Bergen, og det er foreløbig ingen eksplosiv økning, sier
smittevernoverlege Marit Voltersvik.
Mandag 15. november
•

•
•
•

Det er registrert 64 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 3 (0-5 år), 9 (6-12 år), 3 (13-19 år), 14 (20-29
år), 14 (30-39 år), 9 (40-49 år), 4 (50-59 år), 3 (60-69 år), 3 (70-79 år) og
2 (over 80 år).
41 er nærkontakter, fem er importsmitte og 18 har ukjent smittevei.
Totaltallet er 11755.
845 personer testet seg i går

Det er tre beboere på sykehjem som er smittet med covid-19.
- De siste dagene har vi hatt noe lavere smittetall, men vi har grunn til å tro
at det kan være et etterslep på melding av smittede. Vi følger situasjonen
nøye og minner innbyggerne om at det er viktig at alle følger anbefalingene
som gjelder. Vi avventer nå nærmere føringer fra nasjonale myndigheter
før vi vurderer om det er aktuelt med innføring av koronapass, sier

smittevernoverlege Marit Voltersvik.
- Vi ser nå en tendens der andelen smittede er høyest i aldersgruppen 20-49
år. Det er fortsatt en del unge voksne som ikke har vaksinert seg – vi
anbefaler på det sterkeste at de vaksinerer seg nå, og det kan være lurt å
være litt ekstra forsiktige inntil de har fått beskyttelse. Folk i disse
aldersgruppene bør også være ekstra påpasselige med å bruke munnbind
når de ikke kan holde nødvendig avstand, sier Voltersvik.
Søndag 14. november
•

•
•
•

Det er registrert 45 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5 år), 3 (6-12 år), 6 (13-19 år), 6 (20-29
år), 7 (30-39 år), 9 (40-49 år), 8 (50-59 år), 4 (60-69 år) og 1 (70-79).
23 er nærkontakter, fem er importsmitte og 17 har ukjent smittevei.
Totaltallet er 11691.
729 personer testet seg lørdag 13. november

- Basert på de gjennomsnittlige smittetallene og dato for testing har det
ikke vært økende smitte i Bergen de siste tre dagene. Utviklingen i
aldersprofil kan tyde på at det er en mindre andel barn og en større andel
voksne som får påvist covid-19, sier assisterende smittevernoverlege Kjell
Haug.
Lørdag 13. november
•

•
•
•

Det er registrert 53 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5 år), 6 (6-12 år), 6 (13-19 år), 12 (20-29
år), 8 (30-39 år), 11 (40-49 år), 4 (50-59 år), 4 (60-69 år) og 1 (over 80
år).
40 er nærkontakter, to er importsmitte og 11 har ukjent smittevei.
Totaltallet er 11646.
917 personer testet seg fredag 12. november

- Vi ser en halvering av rapporterte smittetilfeller siste døgn.
Gjennomsnittet de siste syv dager ligger nå på 75 smittede per døgn og de
siste tre dager på 91 smittede per døgn. Den aktuelle smittesituasjonen må
vurderes i forhold til gjennomsnittet de siste tre og syv dagene, sier
assisterende smittevernoverlege Kjell Haug.

Fredag 12. november
•

•
•

Det er registrert 107 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5 år), 16 (6-12 år), 9 (13-19 år), 24 (2029 år), 20 (30-39 år), 18 (40-49 år), 8 (50-59 år), 8 (60-69 år), 2 (70-79
år) og 1 (over 80 år) .
55 er nærkontakter, fem er importsmitte og 47 har ukjent smittevei.
Totaltallet er nå 11.593. 1191 personer testet seg i går.

- Gjennomsnittet de siste tre dager ligger nå på 94 smittede per dag. I dag
er det 10 smittetilfeller som har relasjon til skoler, og dette er lavere enn
det vi har meldt tidligere i uken. Vi ser samtidig at det er mer smitte i
aldersgruppen 20-49 år. Det gjenstår fortsatt å se om dette er en ny
utvikling i aldersfordelingen, sier assisterende smittevernoverlege Kjell
Haug.
Torsdag 11. november
•

•
•
•

Det er registrert 113 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 12 (0-5), 16 (6-12), 17 (13-19), 10 (20-29), 23
(30-39), 20 (40-49), 7 (50-59), 6 (60-69) og 2 (over 80).
69 er nærkontakter, 3 er importsmitte og 41 har ukjent smittevei.
Totaltallet er 11486.
1207 personer testet seg onsdag.

Det er i dag ingen beboere på sykehjem med påvist covid-19.
- Dette er det høyeste smittetallet vi har hatt på en enkelt dag siden slutten
av august. Vi er mange som er trøtt og lei, men vi er dessverre avhengig av
at innbyggerne i Bergen følger de anbefalingene som er gitt for at dette
skal gi en effekt på smittesituasjonen, sier smittevernoverlege Marit
Voltersvik.
- Hold deg hjemme når du er syk, ha god hoste- og håndhygiene og ta
munnbindet på når du ikke klarer å holde avstand. I tillegg gjelder det å ta
en hurtigtest når du har symptomer eller når noen i husstanden har fått
korona. Hvis en i husstanden er smittet, anbefales det at andre
husstandsmedlemmer, så langt det lar seg gjøre, holder seg hjemme 3-4

dager for å følge med på om man selv kan være smittet. Perioden du er
hjemme bør avsluttes med en negativ selvtest, sier Voltersvik.
Onsdag 10. november
•

•
•
•

Det er registrert 61 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 2 (0-5), 9 (6-12), 10 (13-19), 11 (20-29), 7 (3039), 14 (40-49), 6 (50-59), 1 (60-69), 1 (over 80).
41 er nærkontakter, 5 er importsmitte og 15 har ukjent smittevei.
Totaltallet er 11373.
1100 personer testet seg tirsdag.

– Vi har nå kommet med noen målrettede anbefalinger som vi tror kan ha
effektiv innvirkning på smittesituasjonen. Vi oppfordrer alle til å ta
munnbindet på igjen når en ikke kan holde avstand og holde seg hjemme
noen dager til situasjonen er avklart når noen i husstanden har fått korona.
Helst skulle vi gjerne sluppet å komme med slike anbefalinger, men det er
nødvendig for å unngå en situasjon med for mye smitte og for stort press
på helsetjenestene. Ved å følge anbefalingene nå kan du være med å bidra
til at vi slipper strengere tiltak senere, sier smittevernoverlege Marit
Voltersvik.
Tirsdag 9. november
•

•
•
•

Det er registrert 63 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 3 (0-5 år), 7 (6-12 år), 12 (13-19 år), 9 (20-29
år), 7 (30-39 år), 16 (40-49 år), 4 (50-59 år), 2 (60-69 år) og 3 (70-79 år).
38 er nærkontakter, fire er importsmitte og 21 har ukjent smittevei.
Totaltallet er 11312.
1190 personer testet seg i går.

- Vi er nå i en situasjon der smittetallene er stabilt høye. Barn i skolealder
har en sentral rolle i smittebildet, og 18 av smittetilfellene i dag har
relasjon til skoler. Dagens tall viser også at mange foreldre nå har blitt
smittet. Smittesituasjonen i kommunen og spesielt situasjonen i
skolene, forventes å forverre seg i de nærmeste ukene, og da blir det ekstra
viktig at alle følger rådene som til enhver tid gjelder. Testing spiller en
nøkkelrolle, og det er gledelig å se at en høy andel av dem som tester seg

nå tilhører aldersgruppene der det er mye smitte, sier smittevernoverlege
Marit Voltersvik.
Mandag 8. november
•

•
•
•

Det er registrert 43 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 3 (6-12), 8 (13-19), 8 (20-29), 9 (30-39), 6 (4049), 1 (50-59), 2 (60-69), 2 (70-79) og 4 (80+).
21 nærkontakter, seks importsmitte og 16 har ukjent smittevei.
Totaltallet er 11249.
669 personer testet seg 7. november.

- Vi følger smittesituasjonen nøye. I helgen har det vært litt større
spredning i alder og en økning i importsmitte. Helsebyråden har bedt
smittevernoverlegen om å vurdere om det er behov for tiltak i Bergen, og i
løpet av tirsdag vil jeg gi mine innspill til byrådet, sier smittevernoverlege
Marit Voltersvik.
Søndag 7. november
•

•
•
•

Det er registrert 84 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 5 (0-5), 12 (6-12), 14 (13-19), 12 (20-29), 12
(30-39), 15 (40-49), 5 (50-59), 4 (60-69), 4 (70-79) og 1 (80+).
56 nærkontakter, syv importsmitte og 21 har ukjent smittevei.
Totaltallet er 11206.
564 personer testet seg 6. november.

Lørdag 6. november
•

•
•
•

Det er registrert 45 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 9 (6-12), 11 (13-19), 3 (20-29), 6 (3039), 8 (40-49), 3 (50-59), 4 (60-69).
31 nærkontakter, syv importsmitte og syv har ukjent smittevei.
Totaltallet er 11122.
773 personer testet seg 5. november.

Fredag 5. november

•

•
•
•

Det er registrert 48 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5 år), 11 (6-12 år), 21 (13-19 år), 3 (2029 år), 3 (30-39 år), 6 (40-49 år), 2 (50-59 år) og 1 (60-69).
36 tilfeller er nærkontakter, tre er importsmitte og ni har ukjent
smittevei.
Totaltallet er nå 11077.
Det var 912 personer som testet seg i går.

- Vi har fortsatt høye smittetall og følger situasjonen nøye. De fleste
smittetilfellene i dag er blant personer under 20 år. 20 av smittetilfeller har
relasjon til skoler, og seks smittetilfeller er knyttet til halloweenfeiring. Vi
er svært glad for at fraværsregelen i videregående nå er endret. Dette vil
kunne være med på bedre smittebildet ved at skoleelever i videregående
nå kan holde seg hjemme når de er syke med luftveissymptomer, sier
smittevernoverlege Marit Voltersvik.
Torsdag 4. november
•

•
•
•

Det er registrert 83 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 4 (0-5), 12 (6-12), 19 (13-19), 10 (20-29), 16
(30-39), 14 (40-49), 6 (50-59), 2 (70-79).
60 er nærkontakter, to er importsmitte og 21 har ukjent smittevei.
Totaltallet er 11029.
1175 personer testet seg onsdag.

– Dagens smittetall viser at smitten i all hovedsak er blant personer under
50 år. 25 av smittetilfellene har relasjon til skoler. Skolene følger godt opp,
og vi har jevnlig møter med de skolene som nå har flest smittede, sier
smittevernoverlege Marit Voltersvik.
– For øyeblikket anbefaler jeg ikke nye befolkningsrettede tiltak i Bergen.
Dersom man ser på antall smittede per 100.000 innbyggere ligger Bergen
fortsatt under landsgjennomsnittet og langt under en del andre storbyer
som opplever høye smittetall nå. Ved vurdering av tiltak må vi også ta med
andre forhold, for eksempel sykehusinnleggelser, vaksinedekning og
belastning på helsetjenestene. Vi følger utviklingen nøye og ser særlig at
det nå er økende press på mange helsetjenester, sier Voltersvik.
Onsdag 3. november

•

•
•
•

Det er registrert 41 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 2 (0-5), 6 (6-12), 4 (13-19), 4 (20-29), 7 (3039), 10 (40-49), 3 (50-59), 2 (60-69), 2 (70-79) og 1 (over 80).
24 er nærkontakter og 17 har ukjent smittevei.
Totaltallet er 10946.
1066 personer testet seg 2. november.

- Når smittetallene er så høye som nå, innebærer det at det er en del risiko
for å bli smittet både av andre i eget hjem og ute blant folk. De generelle
smittevernrådene som å holde seg hjemme når en er syk og ha god hosteog håndhygiene gjelder fremdeles, sier smittevernoverlege Marit
Voltersvik.
- Innbyggerne i Bergen har vært flinke til å følge anbefalingene underveis i
pandemien, og det håper jeg at vi fortsetter å gjøre. I tillegg er det svært
viktig at ved nyoppstått øvre luftveissymptomer å ta en hurtigtest og hvis
den er positiv ta en PCR-test. Vi har lært mye om hvordan vi kan beskytte
oss mot smitte, og i enkelte tilfeller kan det fortsatt være lurt å ha tiltak
som går utover anbefalingene. For eksempel skader det ikke å bruke
munnbind hvis det er mye folk på bussen, avslutter Voltersvik.
Tirsdag 2. november
•

•
•
•

Det er registrert 75 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 4 (0-5), 20 (6-12), 10 (13-19), 9 (20-29), 5 (3039), 13 (40-49), 7 (50-59), 5 (60-69) og 2 (70-79).
42 er nærkontakter, 4 tilfeller er importsmitte og 29 har ukjent
smittevei.
Totaltallet er 10905.
1188 personer testet seg 1. november.

- Smittetallet i Bergen ligger fortsatt litt under landsgjennomsnittet,
men gårsdagens smittetall var det høyeste siden forrige smittebølge, sier
smittevernoverlege Marit Voltersvik.
- Det er mest smitte hos barn i alderen 6-12 år. Det er viktig at barn testes
med hurtigtest når de har luftveissymptomer. Hvis alle foreldre er flinke til
å teste barna – også ved lettere forkjølelsessymptomer – vil det være et

viktig bidrag for å unngå smittespredning. Barna blir ikke alltid så syke
selv, men de sprer smitten videre til andre og bidrar til å opprettholde
smitten i samfunnet, sier Voltersvik.
Mandag 1. november
•

•
•
•

Det er registrert 35 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 11 (6-12), 5 (13-19), 5 (20-29), 1 (3039), 4 (40-49), 2 (50-59), 3 (60-69), 2 (70-79) og 1(over 80).
25 er nærkontakter, 6 tilfeller er importsmitte og 4 har ukjent
smittevei.
Totaltallet er 10865.
596 personer testet seg 31. oktober.

Søndag 31. oktober
•

•
•
•

Det er registrert 41 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 2 (0-5), 14 (6-12), 3 (13-19), 6 (20-29), 9 (3039), 3 (40-49), 2 (50-59), 0 (60-69), 1 (70-79), 1(over 80).
33 nærkontakter, 2 importsmitte og 6 ukjent smittevei.
Totaltallet er 10830.
543 personer testet seg 30. oktober.

Lørdag 30. oktober
•

•
•
•

Det er registrert 61 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 2 (0-5), 11 (6-12), 8 (13-19), 10 (20-29), 11
(30-39), 9 (40-49), 2 (50-59), 2 (60-69), 2 (70-79), 4 (over 80).
40 nærkontakter, 2 importsmitte og 19 ukjent smittevei.
Totaltallet er 10795.
770 personer testet seg 29. oktober.

Fredag 29. oktober
•

•
•

Det er registrert 28 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt i alder slik: 1 (0-5), 7 (6-12), 3 (13-19), 3 (20-29), 4 (30-39), 3 (4049), 5 (50-59) og 2 (60-69).
15 personer er nærkontakter, fire er importsmitte og ni har ukjent
smittevei.
Totaltallet er 10693.

•

Det var 844 personer som testet seg i går.

- Dagens reduksjon i smittetall ansees som en forbigående reduksjon – vi
har fortsatt en situasjon med økende smitte i Bergen. Vi ser en større
spredning i alder nå blant de som får påvist smitte. Når det er så mye
smitte i byen gjelder det at folk fortsetter med de gode vanene de har lært
seg underveis i pandemien. Husk å vaske hendene ofte, ha god
hostehygiene, hold deg hjemme hvis du er syk og vaksiner deg så raskt
som mulig dersom du ikke har tatt vaksinen ennå, sier smittevernoverlege
Marit Voltersvik.
Torsdag 28. oktober
•

•
•
•

Det er registrert 67 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt i alder slik: 2 (0-5), 17 (6-12), 14 (13-19), 6 (20-29), 4 (30-39), 10
(40-49), 7 (50-59), 4 (60-69), 1 (70-79) og 2 (over 80).
43 personer er nærkontakter, fem er importsmitte og 19 har ukjent
smittevei.
Totaltallet er 10665.
Det var 916 personer som testet seg onsdag 27. oktober.

Onsdag 27. oktober
•

•
•
•

Det er registrert 44 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 2 (0-5), 11 (6-12), 5 (13-19), 7 (20-29), 6 (3039), 3 (40-49), 5 (50-59), 1 (60-69), 1 (70-79), 3 (over 80).
33 personer er nærkontakter, én er importsmitte og ti har ukjent
smittevei.
Totaltallet er 10598.
921 personer testet seg tirsdag 26. oktober.

Tirsdag 26. oktober
•

•
•
•

Det er registrert 36 nye smittede siden forrige rapport. De smittede
er fordelt i alder slik: 10 (6-12 år), 8 (13-19 år), 7 (20-29 år), 5 (30-39
år), 2 (40-49 år), 3 (50-59 år), 1 (60-69).
25 er nærkontakter og 11 har ukjent smittevei.
Totaltallet er 10554.
Det ble testet totalt 1035 personer 25. oktober.

- Tallene viser fortsatt stigende smitte i Bergen. De siste dagene har det
særlig vært en opphoping av smitte hos barn i alderen rundt 10-11 år.
Omtrent halvparten av de registrerte smittetilfellene i Bergen de siste
dagene er først oppdaget med hurtigtest før man har vært på kommunal
teststasjon og fått bekreftet den positive testen ved å ta en PCR-test på
teststasjonen. Det er nok en del som ikke tar en oppfølging etter hurtigtest
med en PCR-test. Vi oppfordrer alle til å gjøre dette slik at man får korrekt
informasjon om gjennomgått sykdom og at dette da blir registrert i
koronasertifikatet, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.
Mandag 25. oktober
•

•
•
•

Det er registrert 42 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt i alder slik: 3 (0-5 år), 14 (6-12 år), 4 (13-19 år), 3 (20-29 år), 7
(30-39 år), 3 (40-49 år), 3 (50-59 år), 1 (60-69), 2 (70-79) og 2 (80+).
23 er nærkontakter, 2 importsmitte og 17 har ukjent smittevei.
Totaltallet er 10518
Det ble testet totalt 550 personer 24. oktober.

Søndag 24. oktober
•

•
•
•

Det er registrert 28 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt i alder slik: 1 (0-5 år), 3 (6-12 år), 1 (13-19 år), 10 (20-29 år), 6
(30-39 år), 6 (40-49 år), 1 (50-59 år).
Totaltallet er 10476
19 av de smittede er nærkontakter og ni har ukjent smittevei.
Det ble testet totalt 426 personer 23. oktober.

Lørdag 23. oktober
•

•
•
•

Det er registrert 22 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt i alder slik: 1 (0-5 år), 3 (6-12 år), 1 (13-19 år), 7 (20-29 år), 3
(30-39 år), 2 (40-49 år), 2 (50-59 år), 1 (70-79), 2 (80+).
Totaltallet er 10448.
16 av de smittede er nærkontakter, 1 importsmitte og fem har ukjent
smittevei.
Det ble testet totalt 558 personer 22. oktober.

Fredag 22. oktober

•

•
•
•

Det er registrert 31 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 3 (6-12), 2 (13-19), 11 (20-29), 8 (30-39), 2
(40-49), 3 (50-59), 2 (over 80).
18 er nærkontakter, én er importsmitte og 12 har ukjent smittevei.
Totaltallet er 10426.
652 personer testet seg torsdag 21. oktober.

– Vi har hatt en økning i smittetilfeller i Bergen denne uken. Det er mest
smitte i aldersgruppen 20-39 år. Dette kan ha en sammenheng med at flere
er sosialt aktive etter gjenåpningen. Det gjelder å huske på de generelle
smittevernrådene om å holde seg hjemme når en er syk og ha god hosteog håndhygiene. Samtidig kan det fortsatt være lurt å fortsatt være litt
tilbakeholden med nærkontakt siden smittetallene er på vei opp både
lokalt og nasjonalt, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.
Torsdag 21. oktober
•

•
•
•

Det er registrert 30 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 3 (0-5), 2 (6-12), 1 (13-19), 8 (20-29), 3 (3039), 4 (40-49), 4 (50-59), 3 (60-69), 1 (70-79), 1 (over 80).
16 er nærkontakter, fire er importsmitte og ti har ukjent smittevei.
Totaltallet er 10395.
585 personer testet seg onsdag 20. oktober.

Onsdag 20. oktober
•

•
•
•

Det er registrert nye 31 smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 5 (0-5), 4 (6-12), 3 (13-19), 2 (20-29), 7 (3039), 4 (40-49), 2 (50-59), 1 (60-69), 3 (70-79).
14 er nærkontakter og tre er importsmitte. 14 personer har ukjent
smittevei.
Totaltallet er 10365.
544 personer testet seg tirsdag 19. oktober.

Tirsdag 19. oktober
•
•
•

Det er registrert en ny smittet siden forrige rapport. Den smittede er i
aldersgruppen (13-19 år).
Totaltallet er 10334.
Den smittede er nærkontakt.

•

Det ble testet totalt 631 personer 18. oktober.

Mandag 18. oktober
•

•
•
•

Det er registrert 12 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt i alder slik: 3 (6-12 år), 1 (13-19 år), 1(20-29 år), 1 (30-39 år), 3
(40-49 år), 2 (60-69 år) og 1 (70-79 år).
Totaltallet er 10333.
Åtte av de smittede er nærkontakter, en er importsmitte og tre har
ukjent smittevei.
Det ble testet totalt 417 personer 17. oktober.

Søndag 17. oktober
•

•
•
•

Det er registrert 13 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt i alder slik: 1 (0-5 år), 1 (6-12 år), 3 (20-29 år), 1 (30-39 år), 1
(40-49 år), 5 (60-69 år) og 1 (70-79 år).
Totaltallet er 10321.
Sju av de smittede er nærkontakter, en er importsmitte og fem har
ukjent smittevei.
Det ble testet totalt 299 personer 16. oktober.

Lørdag 16. oktober
•

•
•
•

Det er registrert 21 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt i alder slik: 1 (0-5 år), 2 (6-12 år), 1 (13-19 år), 5 (20-29 år), 2
(30-39 år), 6 (40-49 år), 1 (50-59 år) og 3 (60-69 år).
Totaltallet er 10308.
12 av de smittede er nærkontakter, to er importsmitte og sju har
ukjent smittevei.
Det ble testet totalt 435 personer 15. oktober.

Fredag 15. oktober
•

•
•

Det er registrert elleve nye smittede siden forrige rapport. De
smittede er fordelt i alder slik: 1 (6-12 år), 4 (20-29 år), 5 (30-39 år) og
1 (40-49 år).
Totaltallet er 10287.
Fire av de smittede er nærkontakter, en er import og seks har ukjent
smittevei.

•

Det var 507 personer som testet seg torsdag 14. oktober.

- Siste tre dager har det vært 52 smittetilfeller. Det er et gjennomsnitt på 17
smittetilfeller per dag. De samme tre dagene i forrige uke var det 56
smittetilfeller. Smittetallene holder seg relativt stabile, men det har vært
en markant nedgang i antall smittetilfeller blant barn og ungdom. Det er
imidlertid vanskelig å si hvordan høstferien påvirker smittetallene, sier
fungerende smittevernoverlege Kjell Haug.
Torsdag 14. oktober
•

•
•
•

Det er registrert 14 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt i alder slik: 4 (20-29 år), 3 (30-39 år), 3 (50-59 år), 1 (60-69 år), 1
(70-79 år) og 2 (over 80 år).
Totaltallet er 10276.
Fem av de smittede er nærkontakter, en er importsmitte og åtte har
ukjent smittevei.
Det ble testet totalt 563 personer 13. oktober.

Onsdag 13. oktober
•

•
•
•

Det er registrert 27 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i alder: 2 (0-5 år), 3 (13-19 år), 6 (20-29 år), 6 (30-39 år), 1
(40-49 år), 3 (60-69 år), 1 (70-79 år) og 1 (over 80 år).
Totaltallet er 10262.
13 av de smittede er nærkontakter, en er import og 13 har ukjent
smittevei.
Det ble testet totalt 560 personer tirsdag 12. oktober.

Tirsdag 12. oktober
•

•
•
•

Det er registrert ni nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i alder: 1 (6-12 år), 1 (13-19 år), 1 (20-29 år), 3 (30-39 år), 1
(40-49 år) 1 (60-69 år) og 1 (70-79 år).
To av de smittede er nærkontakter, sju har ukjent smittevei.
Totaltallet er 10235.
Det var 670 personer som testet seg mandag.

- Det har blitt rapportert 63 smittetilfeller de siste fire døgnene. Det er et
gjennomsnitt på 16 per dag. 60 prosent av smittetilfellene er blant

personer under 30 år. Det har vært spesielt mange smittetilfeller blant barn
i 10- til 11-årsalderen, og en stor andel av disse har smittevei relatert til
skole og fritidsaktiviteter. Vi kan ikke se at gjenåpningen av samfunnet har
gitt en tydelig smitteøkning i Bergen. Halvparten av alle smittetilfellene er
oppdaget ved at folk har testet seg med hurtigtester, og deretter fått
bekreftet at de er smittet med covid-19 når de har tatt en PCR-test på de
kommunale teststasjonene på Festplassen eller Spelhaugen, sier
fungerende smittevernoverlege Kjell Haug.
Mandag 11. oktober
•

•
•
•

Det er registrert 23 nye smittede. De smittede er fordelt slik i alder: 1
(0-5 år), 8 (6-12 år), 1 (13-19 år), 6 (20-29 år), 4 (30-39 år), 1 (40-49 år)
og 2 (50-59 år).
16 tilfeller er nærkontakt, ett tilfelle er importsmitte og seks har
ukjent smittevei.
Totaltallet er 10226.
Det var 435 personer som testet seg søndag.

Søndag 10. oktober
•
•
•
•

Det er registrert sju nye smittede. De er fordelt i alder slik: 4 (13-19
år), 1 (20-29 år), 1 (40-49 år) og 1 (50-59 år).
Fire er nærkontakt, en er importsmitte og to har ukjent smittevei.
Totaltallet er 10203.
Det var 495 personer som testet seg lørdag 9. oktober.

Lørdag 9. oktober
•

•
•
•

Det er registrert 24 nye smittede. De smittede er fordelt slik i alder: 1
(0-5 år), 7 (6-12 år), 4 (13-19 år), 2 (20-29 år), 1 (30-39 år), 3 (40-49 år),
2 (50-59 år), 3 (60-69 år) og 1 (70-79 år).
Ti er nærkontakter, to er importsmitte og ti har ukjent smittevei.
Totaltallet er 10196.
Det var 759 personer som testet seg fredag 8. oktober.

Fredag 8. oktober

•

•
•
•

Det er registrert 32 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 10(6-12), 6 (13-19), 4 (20-29), 5 (30-39), 6
(40-49) og 1(50-59).
19 er nærkontakter, tolv har ukjent smittevei og ett tilfelle er
importsmitte.
Totaltallet er 10172.
914 personer testet seg torsdag.

Torsdag 7. oktober
•

•
•
•

Det er registrert 14 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 2 (0-6), 4 (6-12), 2 (20-29), 2 (30-39), 2 (4049), 1 (70-79) og 1 (over 80).
Seks er nærkontakter, fem har ukjent smittevei og tre tilfeller er
importsmitte.
Totaltallet er 10140.
945 personer testet seg onsdag.

Onsdag 6. oktober
•
•
•
•

Det er registrert ti nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg
slik i aldersgruppene: 1(6-12), 4 (13-19), 4 (20-29) og 1 (40-49).
Fem er nærkontakter og fem har ukjent smittevei.
Totaltallet er 10126.
945 personer testet seg tirsdag.

Tirsdag 5. oktober
•

•
•
•

Det er registrert 21 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (0-6), 3 (6-12), 2 (13-19), 1 (20-29), 7 (3039), 2 (40-49) 2 (50-59), og 3 (70-79).
Elleve er nærkontakter, fem har ukjent smittevei og fem tilfeller er
importsmitte.
Totaltallet er 10116.
960 personer testet seg mandag.

Mandag 4. oktober

•

•
•
•

Det er registrert åtte nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (6-12), 2 (13-19), 3 (20-29), 1 (30-39) og 1
(50-59).
Fire er nærkontakter, tre har ukjent smittevei og ett tilfelle er
importsmitte.
Totaltallet er 10095.
548 personer testet seg søndag.

Søndag 3. oktober
•
•
•
•

Det er registrert to nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 2 (30-39).
En er nærkontakter og en har ukjent smittevei.
Totaltallet er 10087.
360 personer testet seg lørdag.

Lørdag 2. oktober
•

•
•
•

Det er registrert 13 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 2 (6-12), 3 (13-19), 2 (20-29), 2 (30-39), 3 (4049) og 1 (70-79).
Ni er nærkontakter, to er importsmitte og to har ukjent smittevei.
Totaltallet er 10085.
586 personer testet seg fredag.

Fredag 1. oktober
•

•
•
•

Det er registrert ni nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg
slik i aldersgruppene: 2 (6-12), 2 (13-19), 1 (20-29), 1 (30-39), 2 (40-49)
og 1 (60-69).
Fem er nærkontakter og fire har ukjent smittevei.
Totaltallet er 10072.
765 personer testet seg torsdag.

Torsdag 30. september
•

•

Det er registrert 33 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 4 (0-5), 4 (6-12), 6 (13-19), 6 (20-29), 2 (3039), 7 (40-49), 1 (50-59), 1 (70-79), 2 (over 80).
25 er nærkontakter, én er importsmitte og sju har ukjent smittevei.

•
•
•

Totaltallet er 10063.
798 personer testet seg onsdag.
To pasienter er innlagt på Koronaklinikken torsdag.

Onsdag 29. september
•

•
•
•
•

Det er registrert 14 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i alder: 3 (0-5 år), 6 (13-19 år), 1 (20-29 år), 2 (30-39 år), 1
(40-49 år) og 1 (60-69 år).
Elleve av tilfellene er nærkontakter og tre har ukjent smittevei.
Totaltallet er nå 10 030.
Det ble testet totalt 779 personer i går.
Tre pasienter er innlagt på Koronaklinikken onsdag.

Tirsdag 28. september
•

•
•
•
•

Det er registrert 28 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i alder: 2 (0-5 år), 4 (6-12 år), 15 (13-19 år), 3 820-29 år), 2
(30-39 år), 1 (40-49 år) og 1 (50-59 år).
24 tilfeller er nærkontakter og fire har ukjent smittevei.
Totaltallet er nå 10 016.
Det ble testet totalt 1108 personer i går.
Det er tre pasienter innlagt på Koronaklinikken tirsdag. Samme
antall har vært innlagt lørdag, søndag og mandag.

Mandag 27. september
•
•
•
•
•

Det er registrert syv nye smittede siden forrige rapport.
De fordeler seg slik i aldersgruppene: 5 (13-19), 2 (50-59).
Fem er nærkontakter, to har ukjent smittevei.
Totaltallet er 9988.
638 personer testet seg i går.

Søndag 26. september
•
•
•
•

Det er registrert 10 nye smittede siden forrige rapport.
De fordeler seg slik i aldersgruppene: 6 (13-19), 1 (40-49), 1 (60-69), 2
(80+).
Seks er nærkontakter, fire har ukjent smittevei.
Totaltallet er 9981.

•

566 personer testet seg i går.

Lørdag 25. september
•

•
•
•

Det er registrert 19 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 1 (6-12), 2 (13-19), 3 (20-29), 4 (3039), 2 (40-49), 4 (50-59), 2 (60-69)
14 er nærkontakter, fem har ukjent smittevei.
Totaltallet er 9971.
822 personer testet seg i går.

Fredag 24. september
•

•
•
•

Det er registrert 19 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 2 (0-5), 4 (13-19), 1 (20-29), 6 (30-39), 2 (4049), 3 (50-59), 1 (80+)
Ti er nærkontakter. Ni har ukjent smittevei.
Totaltallet er 9952.
1031 personer testet seg i går.

Torsdag 23. september
•

•
•
•

Det er registrert 14 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 1 (6-12), 2 (13-19), 3 (20-29), 3 (3039), 1 (40-49), 2 (50-59), 1 (60-69)
Åtte er nærkontakter. Seks har ukjent smittevei.
Totaltallet er 9933.
1230 personer testet seg søndag.

Onsdag 22. september
•

•
•
•

Det er registret 22 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt i alder slik: 1 (0-5 år), 2 (6-12 år), 5 (13-19 år), 1 (20-29 år)3 (3039 år), 5 (40-49 år), 3 (50-59 år), 1 (60-69 år) og 1 (70-79 år).
13 er nærkontakter, en er importsmitte og åtte har ukjent smittevei.
Totaltallet er nå 9919.
Det ble testet totalt 1299 personer i går.

Tirsdag 21. september

•

•
•
•
•

Det er registrert 28 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 3 (0-5 år), 4 (6-12 år), 2 (13-19 år), 6 (30-39
år), 4 (40-49 år), 2 (50-59 år), 1 (60-69 år), 5 (70-79 år) og 1 (over 80 år).
16 er nærkontakter og ti har ukjent smittevei. To tilfeller er
importsmitte.
Totaltallet er 9897.
1670 personer testet seg i går.
Det er én pasient innlagt på Koronaklinikken tirsdag.

Mandag 20. september
•
•
•
•
•

Det er registrert to nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5) og 1 (30-39).
Én er nærkontakt og én har ukjent smittevei.
Totaltallet er 9869.
1037 personer testet seg søndag.
Det var én pasient innlagt på Koronaklinikken lørdag og ingen
pasienter innlagt på søndag og mandag.

- Dagens smittetall inkluderer bare prøveresultater som var ferdig
analyserte innen klokken 16.00 søndag. Det er grunn til å anta at
smittetallene fortsatt ligger på samme nivå som de har gjort de foregående
dagene, og vi forventer derfor se et høyere smittetall når vi rapporterer i
morgen, sier smittevernoverlege Egil Bovim.
Søndag 19. september
•

•
•
•

Det er registrert 14 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 2 (6-12), 1 (13-19), 3 (20-29), 5 (4049), 1 (50-59) og 1 (60-69).
Seks er nærkontakter, tre er importsmitte, og fem har ukjent
smittevei.
Totaltallet er 9867.
838 personer testet seg lørdag.

- Vi er fornøyde med en fortsatt nedadgående trend for den samlede
registrerte smitten i Bergen. At smitten nå også er redusert i de yngste
aldersgruppene er et godt tegn og vi håper at skoler, barnehager og alle
innbyggerne fortsetter det gode smittevernet inn i vinteren, som er

høysesong for luftveisinfeksjoner, sier samfunnsmedisinsk beredskapsvakt
Arild Iversen.
Lørdag 18. september
•

•
•
•

Det er registrert 25 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 2 (0-5), 3 (6-12), 4 (13-19), 5 (20-29), 5 (3039), 3 (40-49), 1 (50-59), 1 (60-69) og 1 (over 80).
14 er nærkontakter, åtte har ukjent smittevei og tre er uavklart.
Totaltallet er 9855.
1028 personer testet seg fredag.

- Dagens smittetall er på samme nivå som foregående dager, med en
relativt jevn aldersspredning. De fleste smittetilfellene opptrer fortsatt
i nære relasjoner. Bergen kommune har nå ingen egne regler eller
anbefalinger når det gjelder smittevern, men følger det som gjelder
nasjonalt. Det er viktig at nasjonale regler og anbefalinger følges, sier
kommuneoverlege Trond Egil Hansen.
Fredag 17. september
•

•
•
•
•

Det er registrert 18 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 3 (6-12), 1 (13-19), 1 (20-29), 3 (3039), 3 (40-49), 2 (60-69), 1 (70-79), 3 (over 80).
12 er nærkontakter, én er importsmitte og fem har ukjent smittevei.
Totaltallet er 9830.
1463 personer testet seg søndag.
Det er én pasient innlagt på Koronaklinikken fredag.

Torsdag 16. september
•

•
•
•
•

Det er registrert 17 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i alder: 3 (6-12 år), 5 (13-19 år), 5 (20-29 år), 1 (30-39 år), 1
(40-49 år), 1 (50-59 år) og 1 (60-69 år).
12 av de smittede er nærkontakter og fem har ukjent smittevei.
Totaltallet er nå 9812.
Det var 1757 personer som ble testet i går.
En pasient er innlagt på Koronaklinikken torsdag.

Onsdag 15. september

•

•
•
•
•

Det er registrert 20 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 2 (0-5), 3 (6-12), 4 (13-19), 4 (20-29), 2 (3039), 2 (40-49), 2 (50-59) og 1 (60-69).
16 er nærkontakter og fire har ukjent smittevei.
Totaltallet er 9795.
1959 personer testet seg i går.
Én pasient er innlagt på Koronaklinikken onsdag.

Tirsdag 14. september
•

•
•
•
•

Det er registrert 30 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 3 (6-12), 11 (13-19), 3 (20-29), 1 (3039), 3 (40-49), 3 (50-59), 4 (60-69), 1 (70-79).
18 er nærkontakter og 12 har ukjent smittevei.
Totaltallet er 9775.
1925 personer testet seg mandag.
Én pasient er innlagt på Koronaklinikken tirsdag.

- Vi må forvente litt svingninger fra dag til dag, men det er ingen tegn til
smitteøkning selv om dagens tall er høyere enn det har vært de siste par
dagene. Svingninger i tallene påvirkes av variasjon i tiden det tar fra
testene tas til resultatene registreres. De fleste smittetilfellene i nære
relasjoner er mellom foreldre og barn og mellom partnere. Det er viktig at
voksne fortsatt tester seg hvis de har symptomer eller har vært nærkontakt
til en person som er smittet. Barn som har symptomer bør også teste seg,
mens hvis de er nærkontakter i barnehage og skole er det mulig med
jevnlig testing istedenfor karantene, sier smittevernoverlege Egil Bovim.
Mandag 13. september
•

•
•
•
•

Det er registrert 21 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 3 (6-12), 2 (13-19), 4 (20-29), 7 (3039), 2 (40-49), 1 (50-59), 1 (60-69).
15 er nærkontakter, tre er importsmitte og tre har ukjent smittevei.
Totaltallet er 9745.
1124 personer testet seg søndag.
Det er én pasient innlagt på Koronaklinikken mandag.

– Vi ser fortsatt en nedadgående trend. Dette er spesielt tydelig i
aldersgruppene 13-29 år. Nå er det viktig at foreldre til de barna som skal
ta jevnlige selvtester er flinke til å følge dette opp når vi begynner med det
ved smitte i barnehager og skoler denne uken, sier smittevernoverlege Egil
Bovim.
Søndag 12. september
•

•
•
•

Det er registrert åtte nye smittede siden forrige rapport. De smittede
er fordelt slik i alder: 1 (13-19 år), 2 (30-39 år), 4 (40-49 år) og 1 (60-69
år).
Fem tilfeller er nærkontakter og tre har ukjent smittevei.
Totaltallet er nå 9724.
Det var 1018 personer som testet seg lørdag.

Lørdag 11. september
•

•
•
•

Det er registrert 40 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt i alder slik: 2 (0-5 år), 4 (6-12 år), 6 (13-19 år), 9 (20-29 år), 4
(30-39 år), 10 (40-49 år), 2 (50-59 år), 2 (60-69 år) og 1 (over 80 år).
30 tilfeller er nærkontakter, åtte har ukjent smittevei og to er
uavklart.
Totaltallet er nå 9717.
Det 1675 personer som ble testet i går.

Fredag 10. september
•

•
•
•
•

Det er registrert 45 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i alder: 6 (0-5 år), 3 (6-12 år), 7 (13-19 år), 14 (20-29 år), 5
(30-39 år), 1 (40-49 år), 3 (50-59 år), 2 (60-69 år), 2 (70-79 år) og 2 (over
80 år).
24 tilfeller er nærkontakt, 18 har ukjent smittevei og tre tilfeller er
importsmitte.
Totaltallet er nå 9722.
Det var 2023 personer som ble testet i går.
Det er tre innlagte pasienter på Koronaklinikken i dag.

- Det er verdt å merke seg at det er mye smitte mellom nære
familiemedlemmer. Det er viktig at alle husker på at hovedregelen er at du
bør teste deg for korona dersom du får luftveissymptomer. Ved å oppdage

smitte og isolere seg raskt utsetter du de andre i husstanden for mindre
smitterisiko, sier smittevernoverlege Egil Bovim.
En uvaksinert beboer på Midtbygda sykehjem døde fredag 10. september
som følge av covid-19. Det er for øyeblikket ingen beboere på sykehjem
som er smittet.
Torsdag 9. september
•

•
•
•
•

Det er registrert 40 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i alder: 4 (0-5 år), 7 (6-12 år), 7 (13-19 år), 7 (20-29 år), 11
(30-39 år), 2 (40-49 år), 1 (60-69 år) og 1 (over 80 år).
24 tilfeller er nærkontakt, 15 har ukjent smittevei og ett tilfelle er
importsmitte.
Totaltallet er nå 9677.
Det var 2146 personer som ble testet i går.
Det er fire innlagte pasienter på Koronaklinikken torsdag.

- Tendensen fortsetter med stadig større spredning i alder på de smittede.
Nå er det flest tilfeller i aldersgruppen 30-39 år, og vi ser at det er mye
smitte mellom nære familiemedlemmer. I gruppen 30-39 år er det også en
del uvaksinerte så jeg oppfordrer dem til å prioritere å ta vaksine nå, sier
smittevernoverlege Egil Bovim.
Onsdag 8. september
•

•
•
•
•

Det er registrert 26 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
1 (0-5), 3 (6-12), 6 (13-19), 4 (20-29), 3 (30-39), 2 (40-49), 3 (50-59), 2
(60-69), 2 (70-79)
15 er nærkontakter, én er importsmitte og 10 har ukjent smittevei.
Totaltallet er 9637.
2351 personer testet seg tirsdag.
Tre pasienter er innlagt på Koronaklinikken onsdag.

– Dagens smittetall bekrefter at Bergen nå har et smittetrykk som ligger på
omtrent en tredel av hva vi hadde i siste del av august. Det er også positivt
å registrere at de som smittes har færre nærkontakter. Mens de nasjonale

tallene er svært høye kan det se ut til at Bergen nå er ute av den fjerde
smittebølgen, sier smittevernoverlege Egil Bovim.
Tirsdag 7. september
•

•
•
•
•

Det er registrert 41 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i alder: 5 (0-5 år), 3 (6-12 år), 8 (13-19 år), 9 (20-29 år), 7
(30-39 år), 4 (40-49 år), 3 (50-59 år), 1 (60-69 år) og 1 (70-79 år)
23 tilfeller er nærkontakter, tre tilfeller er importsmitte og 15 har
ukjent smittevei.
Totaltallet er 9611.
2910 personer testet seg i går.
En pasient er innlagt på Koronaklinikken tirsdag.

- Vi ser i dag at aldersfordelingen er noe mer spredt. Seks av
smittetilfellene i dag er relatert til skoler. Vi har fra i går åpnet for jevnlig
testing som erstatning for karantene i videregående skoler med utbrudd av
covid-19, sier smittevernoverlege Egil Bovim.
Mandag 6. september
•

•
•
•
•

Det er registrert 21 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i alder: 1 (6-12 år), 9 (13-19 år), 3 (20-29 år), 4 (30-39 år), 2
(40-49 år) og 2 (50-59 år).
14 tilfeller er nærkontakter og syv har ukjent smittevei.
Totaltallet er 9570.
1587 personer testet seg i går.
Det er fire innlagte koronapasienter på Koronaklinikken.

- Vi vil i løpet av de neste to døgn få en eventuell bekreftelse på om
smittesituasjonen i Bergen har lagt seg på et betydelig lavere nivå enn det
vi har hatt siste halvdel av august. Det er også grunn til å merke seg at vi for
øyeblikket har få eller ingen tilfeller av importsmitte, sier
smittevernoverlege Egil Bovim.
Status sykehjem

Det er så lite smitte på sykehjemmene nå at vi ikke lenger melder disse
tallene daglig.
Søndag 5. september

•

•
•
•

Det er registrert 29 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i alder: 3 (6-12 år), 10 (13-19 år), 7 (20-29 år), 3 (30-39 år), 5
(40-49 år) og 1 (70-79 år).
24 tilfeller er nærkontakter, tre har ukjent smittevei og to er
importsmitte.
Totaltallet er 9549.
1311 personer testet seg i går.

- At det er færre rapporterte smittede i helgen kan ha annen forklaring enn
reell nedgang. Det er noe mer spredning i alder, men fortsatt dominert av
tenåringer og unge voksne, sier kommuneoverlege Trond Egil Hansen.
Lørdag 4. september

Det er registrert 48 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i alder: 1 (0-5 år), 8 (6-12 år), 11 (13-19 år), 18 (20-29 år), 3 (30-39
år), 4 (40-49 år), 1 (50-59 år) og 2 (60-69 år).
•
•
•

34 tilfeller er nærkontakter, 9 har ukjent smittevei og fem har
uavklart smittevei.
Totaltallet er 9520.
2738 personer testet seg i går.

- Vi har stabilt høye smittetall, men ingen økning nå. Aldersgruppene, som
ennå ikke er fullvaksinert, dominerer. Alle anbefales å ta imot tilbudet når
vaksine tilbys, da det er tydelig at vaksine gir god beskyttelse, sier
kommuneoverlege Trond Egil Hansen.
Fredag 3. september
•

•
•

Det er registrert 50 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i alder: 3 (0-5 år), 7 (6-12 år), 13 (13-19 år), 12 (20-29 år), 7
(30-39 år), 3 (40-49 år), 3 (50-59 år), 1 (70-79 år) og 1 (over 80 år).
NB: Mandag 6. september blir smittetallene offentliggjort klokken
11.00 på grunn av planlagt oppgradering på kommunens nettsider
fra klokken 12.00. Nettsiden vil være tilgjengelig for publikum under
oppgraderingen.
31 tilfeller er nærkontakter og 19 har ukjent smittevei.
Totaltallet er 9472.

•
•

Det var 2729 personer som testet seg 2. september
Det er to pasienter innlagt på Koronaklinikken fredag.

- For øyeblikket har vi ikke en pågående smitteøkning i Bergen, forutsatt at
de som tester positivt med selvtesting blir registrert, sier
smittevernoverlege Egil Bovim.
16 smittetilfeller er relatert til skoler, og halvparten av de smittede er
mellom 13 og 29 år. Det er viktig å fortsatt tenke på smittevern og vurdere
testing ved nedsatt allmenntilstand kombinert med luftveissymptomer,
sier Bovim.
Status sykehjem
Det er fortsatt bare én sykehjemsbeboer som er smittet (på
Midtbygda).Fire sykehjem har smitte som påvirker driften. Dette gjelder
Midtbygda, Bergen Røde Kors, Gullstøltunet og Skjoldtunet. Her har til
sammen fem ansatte fått påvist covid-19, og 11 ansatte er i karantene.
Torsdag 2. september
•

•
•
•
•

Det er registrert 71 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 2 (0-5 år), 13 (6-12 år), 19 (13-19 år), 18 (2029 år), 5 (30-39 år), 3 (40-49 år), 6 (50-59 år), 3 (60-69 år) og 2 (70-79
år).
49 er nærkontakter, ett tilfelle er importsmitte og 21 har ukjent
smittevei.
Totaltallet er 9422.
2995 personer testet seg i går.
Det er to pasienter innlagt på Koronaklinikken torsdag.

- Som ventet ser vi nå at smitten kryper nedover i alder. I dag er det økende
smitte i aldersgruppen 6-12 år. 21 smittetilfeller er registrert som smitte på
skolen. Det viktigste foreldre nå kan gjøre, er å holde barna hjemme når de
er syke. Får barnet nedsatt allmenntilstand eller feber i kombinasjon med
luftveissymptomer bør man vurdere få barnet testet, sier
smittevernoverlege Egil Bovim.

Status sykehjem
•
•

•

Det er fortsatt bare én sykehjemsbeboer som er smittet (på
Midtbygda).
Tre sykehjem har smitte som påvirker driften. Dette gjelder
Midtbygda, Bergen Røde Kors og Gullstøltunet. Her har til sammen
fire ansatte fått påvist covid-19, og ni ansatte er i karantene.
Fyllingsdalen sykehjem er friskmeldt.

Onsdag 1. september
•

•
•
•
•

Det er registrert 65 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 2 (0-5), 4 (6-12), 25 (13-19), 24 (20-29), 7 (3039), 2 (40-49), 1 (70-79)
38 er nærkontakter, tre er importsmitte og 24 har ukjent smittevei.
Totaltallet er 9351.
2890 personer testet seg i løpet av tirsdagen.
To Covid-19-pasienter er innlagt på Coronaklinikken i dag.

– Vi har økende smitte blant tenåringer. Halvparten av alle smittetilfellene i
dag er mellom 15 og 22 år. Det rapporteres om smittede tilknyttet en
vesentlig andel av skolene i Bergen, og også smitte i barnehagene er et
tiltakende problem. Vi har god dialog med de hardest rammede skolene
om beredskapsnivået på den enkelte skole og vil intensivere dette arbeidet
i tiden fremover, sier smittevernoverlege Egil Bovim.
Status sykehjem
•
•

•

To beboere er friskmeldt, og én ny beboer på Midtbygda er smittet.
Dette er den eneste smittede beboeren på sykehjem.
Fire sykehjem har smitte som påvirker driften. Dette gjelder
Fyllingsdalen, Midtbygda, Bergen Røde Kors og Gullstøltunet. Her har
til sammen fem ansatte fått påvist covid-19, og ni ansatte er i
karantene.
Fantoft og Siljuslåtten er friskmeldt.

Tirsdag 31. august

Det er registrert 55 nye smittede siden forrige rapport. De smittede fordeler
seg slik i alder: 2 (0-5 år), 5 (6-12 år), 10 (13-19 år), 19 (20-29 år), 2 (30-39 år),
5 (40-49 år), 3 (50-59 år), 6 (70-79 år) og 3 (over 80 år).
•
•
•
•

33 tilfeller er nærkontakter, ett tilfelle er importsmitte og 21 har
ukjent smittevei.
Totaltallet er nå 9286.
Det ble testet totalt 3299 personer i går.
To pasienter er innlagt på koronaklinikken tirsdag.

- Tallene er fortsatt høye, og det jobbes iherdig med å komme à jour med
smittesporingen. 22 av dagens tilfeller er blant unge i alderen 19-23 år.
Bekymringen nå er at smitten skal få fotfeste også i de yngre
aldersgruppene, sier smittevernoverlege Egil Bovim.
Status for sykehjem:

Tre beboere er nå friskmeldt, og det er fortsatt to beboere på sykehjem
som er smittet (én på Fantoft, én på Siljuslåtten).
Seks sykehjem har smitte som påvirker driften. Dette gjelder
Fantoft, Siljuslåtten, Fyllingsdalen, Midtbygda, Bergen Røde Kors og
Gullstøltunet. Her har til sammen fem ansatte fått påvist covid-19, og ni
ansatte er i karantene. Landås menighets eldresenter er friskmeldt.

Mandag 30. august

Det er registrert 50 nye smittede siden forrige rapport. De smittede fordeler
seg slik i alder: 1 (0-5 år), 3 (6-12 år), 16 (13-19 år), 16 (20-29 år), 9 (30-39 år),
1 (40-49 år), 3 (50-59 år), 1 (60-69 år).
•
•
•
•

27 tilfeller er nærkontakter og 23 har ukjent smittevei.
Totaltallet er nå 9231.
Det ble testet totalt 2120 personer i går.
Ingen pasienter er innlagt på koronaklinikken mandag.

- Vi gleder oss over færre smittede, men vi må avvente smittetallene for de
neste par dagene før vi kan se om det er en klar nedgang. Vi ser nå en

økende forekomst av smitte blant skoleelever i aldersgruppen 13-19 år og
færre med relasjon til studiesteder, sier smittevernoverlege Egil Bovim.
Status for sykehjem:

Det er fortsatt fem beboere på sykehjem som er smittet (én på Fantoft, tre
på Siljuslåtten og én på Landås Menighets eldresenter).
Syv sykehjem har smitte som påvirker driften. Dette gjelder Fantoft,
Siljuslåtten, Landås menighets eldresenter, Fyllingsdalen, Midtbygda,
Bergen Røde Kors og Gullstøltunet. Her har til sammen seks ansatte fått
påvist covid-19, og fem ansatte er i karantene.
Søndag 29. august
•

•
•
•

Det er registrert 71 nye smittede siden forrige rapport. De smittede
fordeler seg slik i alder: 4 (0-5 år), 3 (6-12 år), 18 (13-19 år), 28 (2029 år), 10 (30-39 år), 4 (40-49 år) og 4 (50-59 år).
53 tilfeller er nærkontakter, tre er importsmitte og 15 har ukjent
smittevei.
Totaltallet er nå 9181.
Det ble testet totalt 1693 personer i går.

Lørdag 28. august
•

•
•
•

Det er registrert 121 nye smittede siden forrige rapport. De smittede
fordeler seg slik i alder: 1 (0-5 år), 7 (6-12 år), 27 (13-19 år), 57 (2029 år), 16 (30-39 år), 6 (40-49 år), 5 (50-59 år) og 2 (60-69 år).
84 tilfeller er nærkontakter, en er importsmitte og 37 har ukjent
smittevei.
Totaltallet er nå 9110.
Det ble testet totalt 2865 personer i går.

Fredag 27. august
•

Det er registrert 129 nye smittede siden forrige rapport. De smittede
fordeler seg slik i alder: 4 (0-5 år), 10 (6-12 år), 21 (13-19 år), 69 (2029 år), 12 (30-39 år), 7 (40-49 år), 1 (50-59 år), 2 (60-69 år), 2 (70-79 år)
og 1 (over 80 år)

•
•
•
•

87 tilfeller er nærkontakter, fire er importsmitte og 38 har ukjent
smittevei.
Totaltallet er nå 8989.
Det ble testet totalt 2761 personer i går.
En pasient er innlagt på koronaklinikken fredag.

- Dagens smittetall er det høyeste som er registrert i Bergen under hele
pandemien, og vi ligger nå dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet.
Aldersgruppen 20-29 år dominerer fortsatt, men vi ser litt større
aldersspredning på tallene som rapporteres i dag, sier smittevernoverlege
Egil Bovim.
Status for sykehjem:

Det er fortsatt fem beboere på sykehjem som er smittet (én på Fantoft, tre
på Siljuslåtten og én på Landås Menighets eldresenter).
Fire sykehjem har smitte som påvirker driften. Dette gjelder
Fantoft, Siljuslåtten, Landås menighets eldresenter og Fyllingsdalen. Her
har til sammen tre ansatte fått påvist covid-19, og åtte ansatte er i
karantene. Arna helseheim er friskmeldt.

Torsdag 26. august
•

•
•
•
•

Det er registrert 117 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
5 (0-5 år), 4 (6-12 år) 14 (13-19 år), 87 (20-29 år), 5 (30-39 år), 1 (50-59
år) og 1 (60-69 år).
82 tilfeller er nærkontakter og fem er importsmitte. 30 har ukjent
smittevei.
Totaltallet er 8860.
3023 personer testet seg i går.
En pasient er torsdag 26. august innlagt på Koronaklinikken.

- Dagens smittetall er det høyeste som er registrert i Bergen i 2021.
Aldersgruppen 20-29 år dominerer med 87 tilfeller, og innenfor denne
aldersgruppen er det mellom 20 og 24 år at det er flest smittet. 44 av
smittetilfellene er relatert til fadderarrangementer, sier smittevernoverlege
Egil Bovim.

- Med så mange smittede er smittesporingsarbeidet sterkt belastet og i fare
for å bryte sammen. Byens innbyggere har tidligere i pandemien vist at de
kan brette opp ermene når det trengs, og nå er det nødvendig at folk tar
større ansvar dersom de blir smittet. Det kan gå noe tid før smittesporerne
klarer å kontakte dem som har testet positivt så vi ber alle om å følge med
hyppig på Helsenorge.no for å se om testresultatene har kommet. Ved
positive prøver må du isolere deg raskt, og vi oppfordrer deg om å varsle
dine nærkontakter selv, sier smittevernoverlege Egil Bovim.
I tillegg oppfordrer kommunen alle til å laste ned og slå på appen
Smittestopp.
Status for sykehjem:
•
•

Det er fortsatt fem beboere på sykehjem som er smittet (én på
Fantoft, tre på Siljuslåtten og én på Landås Menighets eldresenter).
Fem sykehjem har smitte som påvirker driften. Dette gjelder
Fantoft, Siljuslåtten, Landås menighets eldresenter, Arna helseheim
og Fyllingsdalen. Her har til sammen fire ansatte fått påvist covid-19,
og fem ansatte er i karantene.

Onsdag 25. august
•

•
•
•
•

Det er registrert 94 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
1 (0-5), 3 (6-12) 21 (13-19), 56 (20-29), 9 (30-39), 2 (40-49), 2 (50-59).
74 tilfeller er nærkontakter og to er importsmitte. 18 har ukjent
smittevei.
Totaltallet er 8743.
3006 personer testet seg i løpet av tirsdagen.
To pasienter er onsdag 25. august innlagt på Koronaklinikken.

– 39 av smittetilfellene har tilknytning til fadderuken, og mer enn
halvparten av de smittede er unge i alderen 18-23 år. Det er positivt at folk
er veldig flinke til å gå og teste seg, men akkurat nå utfordrer det
testkapasiteten vår. For å sikre at det er de riktige som tester seg, vil jeg
påpeke at fullvaksinerte bare trenger å teste seg dersom de har
symptomer på covid-19, sier smittevernoverlege Egil Bovim.

Status for sykehjem:
•

•

•

Tre beboere er friskmeldt, og det er fem beboere på sykehjem som er
smittet (én på Fantoft, tre på Siljuslåtten og én på Landås Menighets
eldresenter).
Fire sykehjem har smitte som påvirker driften. Dette gjelder
Fantoft, Siljuslåtten, Landås menighets eldresenter og Arna
helseheim. Her har til sammen tre ansatte fått påvist covid-19, og fire
ansatte er i karantene.
Lyngbøtunet er friskmeldt.

Tirsdag 24. august
•

•
•
•
•

Det er registrert 101 nye smittede siden forrige rapport. De smittede
er fordelt slik i alder: 3 (0-5 år), 5 (6-12 år), 22 (13-19 år), 49 (20-29 år),
10 (30-39 år), 7 (40-49 år) og 5 (50-59 år).
51 tilfeller er nærkontakter, seks er importsmitte og 44 har ukjent
smittevei.
Totaltallet er nå 8649.
To pasienter er tirsdag innlagt på Koronaklinikken.
Det ble testet totalt 3199 personer i går.

- Det registrerte smittetallet er doblet fra i går, og vi ser at presset på
tjenestene i TISK-strategien øker. De høye tallene kan være et resultat av at
dagens smittetall er basert på tester som er tatt over flere dager. Vi er
uansett bekymret for situasjonen, og vi begynner nå for alvor å se
konsekvensene av fadderuken. Minst 31 smittetilfeller har tilknytning til
fadderuken og 34 av tilfellene er blant ungdom 20-22 år. Vi har tett dialog
med studiestedene om situasjonen, sier smittevernoverlege Egil Bovim.
Det er fortsatt åtte beboere på sykehjem som er smittet (én på
Lyngbøtunet, én på Fantoft, fire på Siljuslåtten og to på Landås Menighets
eldresenter).
Fem sykehjem har smitte som påvirker driften. Dette gjelder Fantoft,
Lyngbøtunet, Siljuslåtten, Landås menighets eldresenter og Arna
helseheim. Her har til sammen sju ansatte fått påvist covid-19, og fire
ansatte er i karantene.
Mandag 23. august

•

•
•
•

Det er registrert 49 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 4 (0-5), 1 (6-12), 9 (13-19), 21 (20-29), 5 (3039), 5 (40-49), 2 (50-59), 2 (60-69).
29 er nærkontakter og tre er importsmitte. 17 har ukjent smittevei.
Totaltallet er 8548.
2014 personer testet seg søndag.

- 14 av smittetilfellene siste døgn har tilknytning til fadderuken, og vi er
spent på om vi den kommende tiden vil se økt effekt av fadderuken. Vi ser
også at det er mye smitte i aldersgruppen 20-29 år, særlig gjelder dette de
yngste i denne gruppen. Av de smittede i dag er 15 tilfeller er blant ungdom
20-22 år, sier smittevernoverlege Egil Bovim.
Det er tre innlagte pasienter på Koronaklinikken mandag. Det var også tre
innlagte pasienter både lørdag og søndag.
8 beboere på sykehjem er friskmeldt siden forrige melding, og det gjenstår
dermed 8 beboere på sykehjem som er smittet (én på Lyngbøtunet, én på
Fantoft, 4 på Siljuslåtten og to på Landås Menighets eldresenter).
Fem sykehjem har smitte som påvirker driften. Dette gjelder Fantoft,
Lyngbøtunet, Siljuslåtten, Landås menighets eldresenter og Arna
helseheim. Her har til sammen 12 ansatte fått påvist covid-19, og 12
ansatte er i karantene. Mildeheimen er nå friskmeldt.
Søndag 22. august
•

•
•
•

Det er registrert 50 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene:
3 (0-5), 1 (6-12), 8 (13-19), 28 (20-29), 4 (30-39), 2 (40-49), 4 (50-59).
35 er nærkontakter og én er importsmitte. 10 har ukjent smittevei og
fire er uavklarte.
Totaltallet er 8499.
1999 personer testet seg lørdag.

Lørdag 21. august
•

Det er registrert 42 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 2 (0-5), 3 (6-12), 13 (13-19), 15 (20-29), 1 (3039), 5 (40-49), 1 (50-59), 2 (over 80)

•
•
•

31 er nærkontakter og to er importsmitte. Ni har ukjent smittevei.
Totaltallet er 8452.
2828 personer testet seg i løpet av fredagen.

Fredag 20. august
•

•
•
•
•

Det er registrert 62 smittede siden forrige rapport. De fordeler seg
slik i aldersgruppene:
3 (0-5), 9 (6-12), 18 (13-19), 5 (20-29), 6 (30-39), 7 (40-49), 5 (50-59), 7
(60-69), og 2 (over 80)
27 av de smittede er nærkontakter, tre er importsmitte og 32 har
ukjent smittevei.
Totaltallet er 8429.
2614 personer testet seg i går.
Tre personer er torsdag innlagt på Koronaklinikken.

- Smittetallene ser ut til å ha stabilisert seg på et relativt høyt nivå. Det er
mange med ukjent eller uavklart smittevei på grunn av krevende
smittesporingsarbeid. Tenåringer dominerer smittebildet, og der en
kjenner smittevei eller smittested er det nærkontakter som dominerer,
sier smittevernoverlege Egil Bovim.
Kommunen har anmeldt Biblioteket bar i Vetrlidsalmenningen på grunn av
manglende iverksettelse og etterlevelse av smitteverntiltak. Anmeldelsen
gjøres etter Kontor for skjenkesakers kontroll tirsdag 17. august.
To fullvaksinerte beboere som ble smittet av covid-19 er døde. Disse var
beboere på Siljuslåtten og Mildeheimen. Én ny beboer på Siljuslåtten har
fått påvist smitte. Totalt er dermed 16 beboere på sykehjem nå smittet (to
på Lyngbøtunet, én på Fantoft, 4 på Siljuslåtten, syv på Mildeheimen og to
på Landås Menighets eldresenter).
Seks sykehjem har smitte som påvirker driften. Dette gjelder Fantoft,
Lyngbøtunet, Siljuslåtten, Landås menighets eldresenter, Arna helseheim
og Mildeheimen. Her har til sammen 21 ansatte fått påvist covid-19, og 14
ansatte er i karantene. Domkirkehjemmet og Fyllingsdalen er friskmeldt.
Torsdag 19. august

•

•
•
•
•

Det er registrert 48 smittede siden forrige rapport. De fordeler seg
slik i aldersgruppene:
2 (0-5), 5 (6-12), 19 (13-19), 8 (20-29), 8 (30-39), 2 (40-49), 1 (50-59), 1
(60-69), 2 (over 80)
30 av de smittede er nærkontakter, seks er importsmitte og 12 har
ukjent smittevei.
Totaltallet er 8367.
2433 personer testet seg onsdag.
Tre personer er torsdag innlagt på Koronaklinikken.

- Det er fortsatt aldersgruppen 13-19 som dominerer smittetallene. Mange
unge får ingen eller milde symptomer og tenker kanskje ikke at de er
smittet. De risikerer derfor å smitte andre uten å vite det selv. Det bør være
en god grunn til å tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har, sier
smittevernoverlege Egil Bovim.
Ni beboere på sykehjem er friskmeldt og én ny beboer på Landås
menighets eldresenter er smittet. Totalt er dermed 17 beboere på
sykehjem nå smittet (to på Lyngbøtunet, én på Fantoft, 4 på Siljuslåtten,
åtte på Mildeheimen og to på Landås Menighets eldresenter).
Syv sykehjem har smitte som påvirker driften. Dette gjelder Fantoft,
Lyngbøtunet, Siljuslåtten, Domkirkehjemmet, Landås menighets
eldresenter, Fyllingsdalen og Mildeheimen. Her har til sammen 22 ansatte
fått påvist covid-19, og 20 ansatte er i karantene.
Onsdag 18. august
•

•
•
•
•

Det er rapportert 65 nye smittede siden forrige rapport. De er fordelt
slik i alder: 5 (0-5 år), 4 (6-12 år), 22 (13-19 år), 11 (20-29 år), 10 (30-39
år), 7 (40-49 år), 3 (50-59 år), 2 (60-69 år) og 1 (over 80).
43 av de smittede er nærkontakter, seks er importsmitte og 16 har
ukjent smittevei.
Det er fire personer innlagt på Koronaklinikken i dag.
Totaltallet er nå 8319.
Det var totalt 2137 personer som testet seg i går.

- Tallene har vært relativt stabile nå en ukes tid, men det er fortsatt høye
tall. Nå følger vi spent med på skolestart og fadderuke. Det kan være

demotiverende dersom man ser noen som gir blaffen i smitterådene så
derfor vil jeg berømme de av studentene som nå er i fadderuken og velger
å følge smittevernreglene samvittighetsfullt. Det er et viktig bidrag for at vi
skal få kontroll på smittesituasjonen i Bergen, sier smittevernoverlege Egil
Bovim.
Tre beboere på sykehjem er friskmeldt og én ny beboer på Siljuslåtten er
smittet. Totalt er dermed 26 beboere på sykehjem nå smittet (fire på
Lyngbøtunet, én på Fantoft, 12 på Siljuslåtten, åtte på Mildeheimen og én
på Landås Menighets eldresenter).
Syv sykehjem har nå smitte som påvirker driften. Dette gjelder Fantoft,
Lyngbøtunet, Siljuslåtten, Domkirkehjemmet, Landås menighets
eldresenter, Fyllingsdalen og Mildeheimen. Her har til sammen 25 ansatte
fått påvist covid-19, og 34 ansatte er i karantene.
Tirsdag 17. august
•

•
•
•
•

Det er rapportert 60 nye smittede siden forrige rapport. De er fordelt
slik i alder: 1 (0-5 år), 5 (6-12 år), 11 (13-19 år), 12 (20-29 år), 10 (30-39
år), 10 (40-45 år), 7 (50-59 år), 2 (60-69 år), 1 (70-79 år) og 1 (over 80).
43 av de smittede er nærkontakter, fem er importsmitte og tolv har
ukjent smittevei.
Det var åtte personer innlagt på Koronaklinikken i går, og fire i dag.
Totaltallet er nå 8254.
Det var totalt 2931 personer som testet seg i går.

Én fullvaksinert beboer som var smittet med covid-19, på Fantoft
omsorgssenter er død lørdag 14. august. Én annen beboer på samme
sykehjem er nå frisk. Totalt er dermed 28 beboere på sykehjem nå smittet
(fem på Lyngbøtunet, én på Fantoft, 13 på Siljuslåtten, åtte på
Mildeheimen og 1 på Landås Menighets eldresenter).
Syv sykehjem har nå smitte som påvirker driften. Dette gjelder følgende
sykehjem: Fantoft, Lyngbøtunet, Siljuslåtten, Domkirkehjemmet, Landås
menighets eldresenter, Fyllingsdalen og Mildeheimen. Her har til sammen
29 ansatte fått påvist covid-19, og 28 ansatte er i karantene. Odinsvei og
Løvåsen er friskmeldt.

- Dødsfallet hos en fullvaksinert beboer understreker alvoret ved at vi
fortsatt befinner oss i en pandemi. Når det er mye smitte i samfunnet, er
det vanskelig å unngå at den også sprer seg til sykehjemmene. Det er
derfor fortsatt viktig at vi alle er opptatt av å følge tiltak og ha gode
smittevernrutiner for å beskytte de mest sårbare eldre, sier
smittevernoverlege Egil Bovim.
Mandag 16. august
•

•
•
•
•

Det er rapportert 34 smittede siden forrige rapport. De fordeler seg
slik i aldersgruppene: 4 (6-12), 11 (13-19), 4 (20-29), 5 (30-39), 3 (4049), 2 (50-59), 1 (60-69), 1 (70-79) og 3 (over 80).
22 er nærkontakter og to er importsmitte. Åtte personer har ukjent
smittevei og to er ennå ikke klarlagt.
Totaltallet er 8194.
1534 personer testet seg i går.
Det var i går seks pasienter innlagt på Koronaklinikken.

- Dagens tall viser en nedgang på 20 fra dagen før og 42 på samme dag for
en uke siden. Det er bra med lavere tall, men vi må fortsatt vente litt før vi
kan fastslå at dette er en vedvarende tendens. Det er gledelig at smitten
ser ut til å ha gått ned blant unge voksne i alderen 20-39 år. Hvis de
fortsetter å følge smittevernrådene litt til vinner vi kanskje kappløpet
mellom vaksinen og viruset, sier smittevernoverlege Egil Bovim.
To nye beboere på Siljuslåtten, én ny beboer på Lyngbøtunet og én beboer
på Landås menighets eldresenter har testet positivt i løpet av helgen.
Totalt er dermed 30 beboere på sykehjem smittet (fem på Lyngbøtunet, tre
på Fantoft, 13 på Siljuslåtten, åtte på Mildeheimen og 1 på Landås
Menighets eldresenter).
Ni sykehjem har nå smitte som påvirker driften. Dette gjelder følgende
sykehjem: Fantoft, Odinsvei, Lyngbøtunet, Siljuslåtten, Løvåsen,
Domkirkehjemmet, Landås menighets eldresenter, Fyllingsdalen og
Mildeheimen. Her har til sammen 33 ansatte fått påvist covid-19, og 28
ansatte er i karantene. Gullstøltunet, Kalfaret og B-sykehuset er friskmeldt.
Søndag 15. august

•

•
•
•

Det er rapportert 54 smittede siden forrige rapport. De fordeler seg
slik i aldersgruppene: 5 (0-5), 5 (6-12), 16 (13-19), 11 (20-29), 6 (30-39),
6 (40-49), 2 (50-59) og 3 (over 80).
35 er nærkontakter, og tre er importsmitte. 13 personer har ukjent
smittevei. Tre er ikke klarlagt.
Totaltallet er 8161.
1983 personer testet seg 14. august.

– Vi har antall registrert smittede på samme nivå som dagen før. Lavere tall
i helgen kan ha annen forklaring enn reell nedgang. Det er
fortsatt tenåringene som har høyest forekomst av smitte. Det er viktig at
alle følger regler og anbefalinger som gjelder, spesielt de som er knyttet til
skolestart og studiestart i kommende uke, sier kommuneoverlege Trond
Egil Hansen.
Lørdag 14. august
•

•
•
•

Det er rapportert 55 smittede siden forrige rapport. De fordeler seg
slik i aldersgruppene: 5 (6-12), 21 (13-19), 4 (20-29), 5 (30-39), 12 (4049), 5 (50-59), 1 (60-69) og 2 (over 80).
38 er nærkontakter, og én er importsmitte. Ni personer har ukjent
smittevei. Syv er ennå ikke klarlagt.
Totaltallet er 8110.
2602 personer testet seg 13. august.

– Vi har noe lavere antall registrert smittede siste døgn, men det må flere
dager til for å kunne oppfatte det som en reell nedgang. Det er tenåringene
som nå har høyest forekomst av smitte, men vi ser også at 40-åringene nå
ligger høyt. Det er viktig at alle følger de reglene og anbefalingene som
gjelder, slik at vi raskt kommer ut av denne smittebølgen, sier
kommuneoverlege Trond Egil Hansen.
Fredag 13. august
•

Det er rapportert 79 smittede siden forrige rapport. De fordeler seg
slik i aldersgruppene: 4 (0-5), 5 (6-12), 25 (13-19), 16 (20-29), 12 (3039), 10 (40-49), 3 (50-59), 1 (70-79) og 3 (over 80).

•

•
•
•

39 er nærkontakter og tre er importsmitte. 16 personer har ukjent
smittevei, 18 er ennå ikke klarlagt og tre personer har inkonklusiv
test.
Totaltallet er 8065.
2465 personer testet seg i går.
Det var i går seks pasienter innlagt på Koronaklinikken.

- Nå trenger vi litt tid på å la tiltakene virke for å se hvilken effekt de har på
smittesituasjonen. Hvis bergenserne får munnbindet på seg igjen samtidig
som de treffer færre hjemme, har vi et berettiget håp om at tallene etter
hvert skal kunne gå nedover igjen. Det er positivt at sykehjemmene i stor
grad har klart å stabilisere smittesituasjonen. Jeg vil berømme ansatte og
ledere der for å gjøre en stor innsats, sier smittevernoverlege Egil Bovim.
Det er ingen endringer i antall smittede beboere på sykehjem.
Ti sykehjem hadde i går smitte som påvirker driften. Dette gjelder følgende
sykehjem: Fantoft, Odinsvei, Lyngbøtunet, Gullstøltunet, Kalfaret,
Siljuslåtten, Løvåsen, B-sykehuset, Domkirkehjemmet og Mildeheimen.
Her har til sammen 38 ansatte fått påvist covid-19, og 47 ansatte er i
karantene. Betanien er friskmeldt.
Torsdag 12. august
•

•
•
•
•

Det er rapportert 68 smittede siden forrige rapport. De fordeler seg
slik i aldersgruppene: 4 (0-5), 1 (6-12), 30 (13-19), 11 (20-29), 12 (3039), 5 (40-49), 4 (50-59) og 1 (60-69).
41 er nærkontakter og to er importsmitte. 17 personer har ukjent
smittevei , sju er ennå ikke klarlagt og en person har inkonklusiv test.
Totaltallet er 7995.
2201 personer testet seg i går.
Det var i går fire pasienter innlagt på Koronaklinikken.

- Dagens smittetall er lavere, men det må gå noen dager før vi kan fastslå
om det er synkende tendens. Mitt ønske som smittevernoverlege er at
byens innbyggere nå bretter opp ermene nok en gang og bestreber seg på
å følge reglene som byrådet vedtok i går. Det må være lov å håpe at dette
blir den siste felles kraftanstrengelsen vi gjør i bysamfunnet her siden
mange vil bli beskyttet når de blir fullvaksinerte de kommende ukene. Ved

å ta munnbindet på nå viser du at du bryr deg om Bergen og alle oss som
bor her, sier smittevernoverlege Egil Bovim.
Én ny beboer på Mildeheimen har testet positivt siden forrige
melding. Totalt er dermed 26 beboere på sykehjem smittet (fire på
Lyngbøtunet, tre på Fantoft, elleve på Siljuslåtten og åtte på Mildeheimen).
Det er fortsatt de samme 11 sykehjemmene som i går som har smitte som
påvirker driften. Her har til sammen 41 ansatte fått påvist covid-19, og 44
ansatte er i karantene.
Onsdag 11. august
•

•
•
•

Det er rapportert 92 smittede siden forrige rapport. De fordeler seg
slik i aldersgruppene: 9 (0-5), 7 (6-12), 28 (13-19), 11 (20-29), 17 (3039), 9 (40-49), 5 (50-59), 3 (60-69), 1 (70-79) og 2 (over 80)
56 er nærkontakter og fire er importsmitte. Sju personer har ukjent
smittevei og 25 er ennå ikke klarlagt.
Totaltallet er 7937.
2498 personer testet seg i går.

- Smittetrykket i Bergen har økt siden vi vedtok lokal forskrift i forrige uke,
og jeg har nå gitt mine anbefalinger til byrådet som skal vurdere behovet
for eventuelle nye tiltak. Det er viktig å sikre god etterlevelse av tiltak. Vi
trenger at alle bidrar nå. Når det er så mye smitte kan det være lurt å tenke
seg om en gang til før man gjør noe som utsetter seg og andre for unødig
smitterisiko, sier smittevernoverlege Egil Bovim.
Ingen nye beboere på sykehjem har testet positivt siden forrige melding.
Totalt er dermed fortsatt 25 beboere på sykehjem smittet (fire på
Lyngbøtunet, tre på Fantoft, elleve på Siljuslåtten og sju på Mildeheimen).
Elleve sykehjem har smitte som påvirker driften. Dette gjelder følgende
sykehjem: Fantoft, Odinsvei, Betanien, Lyngbøtunet, Gullstøltunet,
Kalfaret, Siljuslåtten, Løvåsen, B-sykehuset, Domkirkehjemmet og
Mildeheimen. Til sammen 39 ansatte har fått påvist covid-19, og 47 ansatte
er i karantene.
- Det jobbes godt med å håndtere utbruddene på sykehjemmene. Flere har
innført inntaksstopp og berørte beboere er satt i karantene og testes.

Utfordringen er stadig at bemanningssituasjonen er krevende, sier
etatsdirektør for Etat for sykehjem, Anita W. Johansen.
Tirsdag 10. august
•

•
•
•
•

Det er rapportert 103 smittede siden forrige rapport. De fordeler seg
slik i aldersgruppene: 5 (0-5), 4 (6-12), 18 (13-19), 26 (20-29), 26 (3039), 11 (40-49), 7 (50-59), 3 (60-69), 2 (70-79), 1 (over 80)
62 er nærkontakter og seks er importsmitte. 25 personer har ukjent
smittevei og ti er ennå ikke klarlagt.
Dagens tall er fra prøver som er tatt på fire ulike datoer (én fra 6.
august, 19 fra 7. august, 56 fra 8. august og 27 fra 9. august).
Totaltallet er 7846.
2947 personer testet seg mandagen.

- Alle som har vært på fest på Marmorøyen tirsdag 3. eller i Skjoldbukta
fredag 6. august oppfordres til å teste seg. Det er et ukjent antall smittede
fra festene, og mange av ungdommene som deltok kan ikke redegjøre for
sine nærkontakter da det var mange ukjente samlet på begge festene, sier
smittevernoverlege Egil Bovim.
Etter det smittesporerne i Bergen har fått opplyst, skal det ha deltatt rundt
100 deltakere på begge festene.
– Med så mye smitte som vi har i Bergen er det ikke et godt tidspunkt for å
dra på fest med andre enn dem du omgås med til vanlig. Aller best er det å
vente med festen til vi har lavere smittetall og flere innbyggere er
fullvaksinerte, sier Bovim.
To nye beboere på Mildeheimen har testet positivt. Totalt er 25 beboere på
sykehjem smittet (fire på Lyngbøtunet, tre på Fantoft, elleve på Siljuslåtten
og sju på Mildeheimen).
Elleve sykehjem har smitte som påvirker driften. Dette gjelder følgende
sykehjem: Fantoft, Odinsvei, Betanien, Lyngbøtunet, Gullstøltunet,
Kalfaret, Siljuslåtten, Løvåsen, B-sykehuset, Domkirkehjemmet og
Mildeheimen. Kolstihagen, Sandsli og Engen er friskmeldt.
– Totalt er det 40 ansatte i karantene. Når vi i tillegg opplever at det er
færre vikarer tilgjengelig for tiden, blir bemanningssituasjonen krevende.

Vi setter enorm pris på den store innsatsen som mange ansatte på
sykehjemmene nå legger ned for å håndtere situasjonen, sier etatsdirektør
i Etat for sykehjem, Anita W. Johansen.
Mandag 9. august
•

•

•
•

Det er registrert 76 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i alder: 2 (0-5), 5 (6-12 år), 15 (13-19 år), 13 (20-29 år), 16
(30-39 år), 8 (40-49 år), 6 (50-59 år), 3 (60-69), 2 (70-79 år) og 6 (over
80 år).
46 av de smittede er nærkontakter, tre tilfeller er importsmitte, 16
har ukjent smittevei, ti er ikke klarlagt og en person har inkonklusiv
test.
Totalt antall som har vært smittet i Bergen er 7750.
Det var totalt 1873 personer som testet seg i går.

En koronasmittet beboer på Lyngbøtunet døde lørdag 7. august. Beboeren
var uvaksinert grunnet svært nedsatt allmenntilstand.
I helgen har 2 beboere testet positivt på Lyngbøtunet, 10 på Siljuslåtten og
5 på Mildeheimen. Totalt er nå 23 beboere på sykehjem smittet (4 på
Lyngbøtunet, 3 på Fantoft, 11 på Siljuslåtten og 5 på Mildeheimen).
12 sykehjem har smitte som påvirker driften. Dette gjelder følgende
sykehjem: Kolstihagen, Fantoft, Odinsvei, Sandsli, Betanien, Lyngbøtunet,
Gullstøltunet, Kalfaret, Siljuslåtten, Løvåsen, Engen og Mildeheimen.
- Beboerne som har fått påvist smitte i helgen er fullvaksinerte, og de fleste
er ikke alvorlig syke. Bemanningssituasjonen på flere sykehjem er
vanskelig da mange ansatte må i karantene, og sykehjemmene som er
hardest rammet av smittesituasjonen har fått innført inntaksstopp, sier
etatsdirektør for Etat for sykehjem, Anita W. Johansen.
- Det er en utfordring at det er så mange forskjellige smitteveier hos dem
som blir smittet. For øyeblikket er det så mye smitte i Bergen at innbyggere
risikerer å få bli smittet på mange ulike arenaer, sier smittevernoverlege,
Egil Bovim.
- Det er for mange som ikke tar anbefalingene på alvor, og vi må være
forberedt på høye tall de neste dagene. Vi vurderer løpende sammen med
FHI om det er behov for flere tiltak, sier Bovim.

Søndag 8. august
•

•

•
•

Det er registrert 70 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i alder: 5 (6-12 år), 17 (13-19 år), 9 (20-29 år), 11 (30-39 år),
10 (40-49 år), 4 (50-59 år), 4 (70-79 år) og 10 (over 80 år).
28 av de smittede er nærkontakter, fire tilfeller er importsmitte,
elleve har ukjent smittevei, 22 er ikke klarlagt og fem personer har
inkonklusiv test.
Totalt antall som har vært smittet i Bergen er 7684.
Det var totalt 1911 personer som testet seg i går.

- Det er høyt smittetall også i dag. Dette skyldes delvis at det er
etterregistreringer og en del inkonklusive tester, sier samfunnsmedisinsk
beredskapsvakt, Tor Grimstad.
- Tallet vil altså bli noe lavere, men det er likevel foruroligende høyt til å
være helg hvor tallene vanligvis er betydelig lavere. Det må igjen sterkt
oppfordres til å følge smittevernreglene, sier Grimstad.
Lørdag 7. august
•

•
•
•

Det er registrert 52 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i alder: 1 (0-5 år), 4 (6-12 år), 7 (13-19 år), 18 (20-29 år), 12
(30-39 år), 6 (40-49 år), 1 (50-59 år) og 3 (70-79).
33 av de smittede er nærkontakter, 13 har ukjent smittevei og 6 er
ikke klarlagt.
Totalt antall som har vært smittet i Bergen er 7615.
Det var totalt 2496 personer som testet seg i går.

- Det er lavere smittetall i dag, men det er fortsatt høyt, forteller
samfunnsmedisinsk beredskapsvakt, Tor Grimstad.
- Den videre utvikling er vanskelig å forutsi. Det oppfordres sterkt til at alle
følger smittevernreglene slik at det igjen blir kontroll med smitten i Bergen,
avslutter Grimstad.
Fredag 6. august

•

•
•

•
•

Det er registrert 81 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i alder: 3 (0-5 år), 4 (6-12 år), 21 (13-19 år), 24 (20-29 år), 20
(30-39 år), 3 (40-49 år), 2 (50-59 år), 2 (70-79) og 2 (over 80).
52 av de smittede er nærkontakter, 1 er importsmitte, 12 har ukjent
smittevei og 17 er ikke klarlagt.
Tre beboere på Lyngbøtunet har testet positivt. Dermed er totalt sju
beboere på sykehjem smittet (tre på Lyngbøtunet, tre på Fantoft og
en på Siljuslåtten). 16 ansatte på 14 sykehjem er nå smittet. Dette
gjelder følgende sykehjem: Kolstihagen, Midtbygda, Arna helseheim,
Landås menighets eldresenter, Fantoft, Odinsvei, Sandsli, Betanien,
Lyngbøtunet, Gullstøltunet, Kalfaret, Løvåsen, Engen og
Mildeheimen.
Totalt antall som har vært smittet i Bergen er 7571.
Det var totalt 2526 personer som testet seg i går.

- Vi går inn i en helg med høye smittetall. Det er viktig at vi står sammen om
å stoppe spredningen av koronaviruset, og da trenger vi at alle følger de
tiltak og anbefalinger som til enhver tid gjelder. Jeg forstår at mange er lei,
men med så høye smittetall er det ikke et godt tidspunkt at mange samles,
og alle bør tenke gjennom hvor mange nærkontakter de har. Vær sammen
med folk du kjenner, enten du er hjemme eller ute på byen. Ingen bør
unnlate å oppgi nærkontakter når en får påvist smitte. Da stopper
smittesporingsarbeidet opp, sier fungerende smittevernoverlege Kjell
Haug.
- Det er bra at så mange bergensere tester seg nå som det er mye smitte i
kommunen vår. Vi minner igjen om at folk må huske på å være tilgjengelige
på telefon når de har testet seg så smittesporerne får tak i dem. Da går
arbeidet med smittesporing lettere og vi får gjort et bedre arbeid med å
stoppe smittespredningen, sier Haug.
- Neste uke skal vi sette nesten 20.000 vaksinedoser. Vi oppfordrer derfor
alle som ikke har kommet i gang med vaksineringen om å bestille time, sier
Haug.
Torsdag 5. august

•

•
•

•
•

Det er registrert 82 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i alder: 4 (0-5 år), 2 (6-12 år), 14 (13-19 år), 36 (20-29 år), 11
(30-39 år), 6 (40-49 år), 7 (50-59 år), 1 (60-69), 1 (70-79) og 2 (over 80).
37 av de smittede er nærkontakter, 0 er importsmitte, 26 har ukjent
smittevei og 19 er ikke klarlagt.
Totalt 12 ansatte på 10 sykehjem er smittet. Dette gjelder ansatte på
Kolstihagen, Midtbygda, Arna helseheim, Landås menighets
eldresenter, Fantoft omsorgssenter, Odinsvei bosenter, Sandsli,
Betanien, Lyngbøtunet og Gullstøltunet. Ytterligere én beboer på
Fantoft omsorgssenter og én beboer på Siljuslåtten har fått påvist
smitte, og det er dermed totalt fire sykehjemsbeboere som nå er
smittet (3 på Fantoft, 1 på Siljuslåtten). Beboeren som fikk påvist
smitte på Kolstihagen regnes som falsk positiv.
Totalt antall som har vært smittet i Bergen er 7490.
Det var totalt 2392 personer som testet seg i går.

- Det er svært høye smittetall i dag. Med så mange smittede blir
smittesporingsarbeidet krevende, og vi ser også at de smittede har mange
nærkontakter. Vi har bemannet opp det vi kan på smittesporing, men vi
klarer for øyeblikket ikke å kontakte dem som har fått positiv test innen 24
timer slik vi har målsetning om, sier fungerende smittevernoverlege Kjell
Haug.
- I mange tilfeller sliter vi med å få tak i dem som har fått påvist positive
prøver så vi oppfordrer alle som har testet seg om å være tilgjengelige på
telefon de neste dagene etter testing. Innbyggere som er nærkontakter kan
også få sms eller telefonoppringing fra smittesporerne så det er viktig at
folk prøver å være tilgjengelige på telefon, sier Haug.
- Dersom du får positivt testresultat må du holde deg isolert og informere
dine nærkontakter slik at de kan ta sine forholdsregler, sier Haug.
Onsdag 4. august
•

•

Det er registrert 47 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i alder: 1 (0-5 år), 2 (6-12 år), 9 (13-19 år), 18 (20-29 år), 12
(30-39 år), 4 (40-49 år) og 1 (50-59 år).
17 av de smittede er nærkontakter, 1 er importsmitte, 17 har ukjent
smittevei og 12 er ikke klarlagt.

•
•

Totalt antall som har vært smittet i Bergen er 7411.
Det var totalt 2097 personer som testet seg i går.

- Det er fortsatt høye smittetall. I dag er det bekymringsfullt at vi ser en
økning av smitte blant tenåringer; i tillegg til at den høye smitten blant
unge voksne fortsetter. Det er positivt at så mange innbyggere tester seg.
Jeg minner alle om at det kan være lurt å teste seg hvis man har
symptomer eller har utsatt seg for stor smitterisiko. Dette gjelder også
dersom man har fått vaksine, sier fungerende smittevernoverlege Kjell
Haug.
Tirsdag 3. august
•

•
•
•

Det er registrert 48 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i alder: 3 (0-5 år), 3 (6-12 år), 5 (13-19 år), 21 (20-29 år), 11
(30-39 år), 2 (40-49 år) og 3 (50-59 år).
27 av de smittede er nærkontakter, sju er importsmitte, mens 14 har
ukjent smittevei.
Totalt antall som har vært smittet i Bergen er 7365.
Det var totalt 2241 personer som testet seg i går.

- Det er fortsatt en trend med høye smittetall der unge voksne utgjør
hoveddelen av de smittede. I tillegg til de to sykehjemsbeboerne som ble
smittet i går, er det registrert en ny smittet beboer på Fantoft
omsorgssenter i dag. Det er bekymringsfullt at vi nå ser økende smitte
blant de eldste på sykehjem. Vi følger situasjonen nøye, og jeg vil gi mine
råd til byrådet før de samles på torsdag, sier fungerende
smittevernoverlege Kjell Haug.
Mandag 2. august
•

•
•
•

Det er registrert 33 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i alder: 3 (13-19 år), 17 (20-29 år), 4 (30-39 år), 4 (40-49 år),
3 (50-59 år) og 2 (over 80 år).
21 av de smittede er nærkontakter, to er importsmitte, mens ti har
ukjent smittevei.
Totalt antall som har vært smittet i Bergen er 7317.
Det var totalt 1535 personer som testet seg i går.

- Det er fortsatt høye smittetall som domineres av personer i alderen 20-29
år. Samtidig ser vi også at en beboer på Kolstihagen sykehjem og en
beboer på Fantoft omsorgssenter er smittet. Smittesituasjonen i Bergen er
en påminnelse om at vi fortsatt er i en pandemi og at det er viktig å
opprettholde gode smitteverntiltak, sier fungerende smittevernoverlege
Kjell Haug.
Søndag 1. august
•

•
•
•

Det er registrert 27 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i alder: 1 (0-5 år), 1 (6-12 år), 2 (13-19 år), 9 (20-29 år), 7
(30-39 år), 2 (40-49 år), 2 (50-59 år), 1 (60-69 år) og 2 (over 80 år).
16 av de smittede er nærkontakter, to er importsmitte, mens åtte har
ukjent smittevei. Én er ikke kartlagt.
Totalt antall som har vært smittet i Bergen er 7244.
Det var totalt 1774 personer som testet seg i går.

- Lavere antall registrert smittet i helgen kan ha andre forklaringer enn
reell nedgang. Yngre voksne med mange nærkontakter dominerer
smittesituasjonen. Det er fortsatt viktig å begrense antall nærkontakter,
sier kommuneoverlege Trond Egil Hansen.
Lørdag 31. juli
•

•
•

•

Det er registrert 57 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i alder: 1 (0-5 år), 1 (6-12 år), 1 (13-19 år), 33 (20-29 år), 13
(30-39 år), 5 (40-49 år), 1 (50-59 år), 1 (70-79 år) og 1 (over 80 år).
34 av de smittede er nærkontakter, åtte er importsmitte, mens 10
foreløpig har ukjent smittevei. Fem er ikke kartlagt.
Totalt antall som har vært smittet i Bergen er 7217. Totaltallet er
nedskrevet da gårsdagens smittetall endte på 52 etter rydding av
listen for dobbeltregistreringer og inkonklusive.
Det var totalt 2033 personer som testet seg i går.

- Det er fortsatt høye smittetall, på samme nivå som de siste par dagene.
Det er yngre voksne med mange nærkontakter som nå dominerer
smittesituasjonen. I tillegg til de velkjente smittereglene om avstand,
hånd- og hostehygiene og holde seg hjemme ved symptomer, er det viktig
å begrense antall nærkontakter, sier kommuneoverlege Trond Egil Hansen.

Fredag 30. juli
•

•

•

Det er registrert 62 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i alder: 2 (0-5 år), 2 (6-12 år), 4 (13-19 år), 27 (20-29 år), 16
(30-39 år), 6 (40-49 år), og 5 (50-59 år).
36 av de smittede er nærkontakter, sju er importsmitte, mens 16
foreløpig har ukjent smittevei. En er ikke klarlagt og to personer har
inkonklusiv test.
Det var totalt 1930 personer som testet seg i går.

Torsdag 29. juli
•

•
•

Det er registrert 54 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i alder: 1 (6-12 år), 4 (13-19 år), 34 (20-29 år), 2 (30-39 år),
2 (40-49 år), 6 (50-59 år), 2 (60-69 år) og 3 (over 80 år). 38 av de
smittede er nærkontakter, fire er importsmitte, åtte har ukjent
smittevei, to er ikke klarlagt og to personer har inkonklusiv test.
Totaltallet for antall smittede i Bergen er nå 7162.
Det var totalt 1975 personer som testet seg i går.

Bergen kommune har nå løpende dialog med Folkehelseinstituttet (FHI)
for å vurdere om det er behov for mer målrettede tiltak.
- Vi ser at det er en god del smitte knyttet til serveringssteder nå. Det er
viktig at gjester i restauranter, barer og liknende er ekstra oppmerksomme
på at dette kan være en smittearena og at de husker å følge
smittevernreglene når de er på besøk der. Særlig viktig er det å forsøke å
holde nødvendig avstand til andre gjester enn dem man selv er sammen
med slik at smitterisikoen reduseres, sier fungerende smittevernoverlege
Kjell Haug.
- Vi oppfordrer også ansatte på utesteder om å bruke munnbind når de er
på jobb samtidig som det er mye smitte i Bergen. Det gir et viktig signal til
gjestene om at man er opptatt av smittevern. Hvis de i tillegg er nøye med
å føre lister over gjestene, bidrar de til at arbeidet med smittesporing blir
lettere å gjennomføre og at vi får fanget opp alle som kan være utsatt for
smitte, sier Haug.

Onsdag 28. juli
•

•
•

Det er registrert 31 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i alder: 2 (6-12 år), 1 (13-19 år), 21 (20-29 år), 5 (30-39 år),
1 (40-49 år) og 1 (70-79 år). 20 av de smittede er nærkontakter, fem er
importsmitte, tre har ukjent smittevei og tre er ikke klarlagt.
Totaltallet for antall smittede i Bergen er nå 7108.
Det var totalt 1777 personer som testet seg i går.

- Smittetallene er høye, spesielt i aldersgruppen 20-29 år. Vi befinner oss
fortsatt i en pandemi, og ettersom det nå er en del smitte i Bergen, gjelder
det å være ekstra nøye med smitteverntiltakene. Oppfordringen er å tenke
gjennom hvor mange nærkontakter man har, huske godt smittevern og ta
munnbindet på hvis det er vanskelig å holde nødvendig avstand, sier
smittevernoverlege Egil Bovim.
Tirsdag 27. juli
•

•

•
•

Det er registrert 58 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i alder: 1 (0-5 år), 5 (13-19 år), 29 (20-29 år), 12 (30-39 år),
6 (40-49 år), 3 (50-59 år), 1 (60-69 år) og 1 (over 80 år).
36 av de smittede er nærkontakter, seks tilfeller er importsmitte
og tolv personer har ukjent smittevei. To personer har inkonklusiv
test og to personer har ikke klarlagt smittevei.
Totaltallet er nå 7076.
Det var totalt 1672 personer som testet seg i går.

Tallet representerer prøver tatt fra og med fredag 23. til og med mandag
26. juli.
Mandag 26. juli
•

•
•
•

Det er registrert 13 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i alder: 1 (6-12 år), 2 (13-19 år), 7 (20-29 år), 2 (30-39 år) og
1 (40-49 år).
Åtte av de smittede er nærkontakter, tre tilfeller er importsmitte
og to personer har ukjent smittevei.
Totaltallet er nå 7018.
Det var totalt 1272 personer som testet seg i går.

Søndag 25. juli

• Det er registrert 18 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i alder: 1 (13-19 år), 14 (20-29 år), 2 (30-39 år) og 1 (50-59
år).
• Ni av de smittede er nærkontakter, fem er importsmitte, tre har
ukjentsmittevei og én er ennå ikke klarlagt.
• Totaltallet er nå 7005.
• Det var totalt 1387 personer som testet seg i går.
- Det er fortsatt høye tall, men kjente nærkontakter og importsmitte
dominerer. Nesten alle registrerte smittede siste døgn er unge voksne. I
tillegg til å holde avstand, vaske hender og holde seg hjemme ved
symptomer, er det viktig å begrense antall nærkontakter, sier
kommuneoverlege Trond Egil Hansen.
Lørdag 24. juli

• Det er registrert 25 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i alder: 1 (6-12 år), 1 (13-19 år), 10 (20-29 år), 5 (30-39 år), 4
(40-49 år), 3 (50-59 år) og 1 (60-69 år).
• 16 av de smittede er nærkontakter, tre er importsmitte, to har ukjent
smittevei og fire er ennå ikke klarlagt.
• Totaltallet er nå 6987.
• Det var totalt 1328 mennesker som testet seg i går.
- Det er fortsatt høyere smittetall enn vi liker, men med høy andel kjente
smitteveier. Det er viktig at alle følger de regler og anbefalinger som
gjelder, sier kommuneoverlege Trond Egil Hansen.
Fredag 23. juli

• Det er registrert 24 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i alder: 2 (13-19 år), 10 (20-29 år), 5 (30-39 år), 2 (40-49 år),
2 b(50-59 år), 2 (60-69 år) og 1 (70-79 år).
• 14 av de smittede er nærkontakter, to er importsmitte, fire har ukjent
smittevei og fire er ennå ikke klarlagt.
• Totaltallet er nå 6964.

• Det var totalt 1328 mennesker som testet seg i går.
- Smittetallene har vært noe høyere enn vi liker den siste uken, men det
jobbes godt med smittesporing. Bergenserne har vært flinke med
smitteverntiltakene underveis i pandemien så nok en gang gjelder det å
minne om at vi fortsatt er i en pandemi og at vi må holde avstand, vaske
hender og holde oss hjemme hvis vi er syke, sier kommuneoverlege Trond
Egil Hansen.
Torsdag 22. juli

• Det er registrert 15 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt i alder slik: 2 (13-19 år), 5 (20-29 år), 6 (30-39 år) og 2 (50-59
år).
• Seks av de smittede er nærkontakter, to er importsmitte, seks har
ukjent smittevei og ett tilfelle er ikke klarlagt.
• Totaltallet er nå 6939.
• Det var 1459 personer som testet seg i går.
Onsdag 21. juli

• Det er registrert 20 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt i alder slik: 1 (13-19 år), 10 (20-20 år), 3 (30-39 år), 3 (40-49 år),
2 (50-59 år) og 1 (60-69 år).
• Ni av de smittede er nærkontakter, to er importsmitte, seks har
ukjent smittevei og tre er ikke klarlagt.
• Totaltallet er nå 6924. Gårsdagens tall er redusert med fire på grunn
av dobbeltregistrering (2), falsk positiv hurtigtest (1) og bosted i
annen kommune (1).
• Det var totalt 1346 mennesker som testet seg i går.
- Dagens smittetall er lavere enn i går, men de er fortsatt høye. Vi følger
situasjonen nøye, men det er ikke aktuelt med tiltak nå. Smittesporingen
viser at det er ulike smitteveier, og det jobbes godt med smittesporing og
oppfølging av smittetilfellene som er oppdaget. Det viktigste tiltaket nå er
at folk husker ekstra godt på å følge smittevernrådene nå i ferietiden siden
økt mobilitet også gir økt smittefare, sier smittevernoverlege Egil Bovim.
Tirsdag 20. juli

• Det er registrert 39 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt i alder slik: 1 (0-5 år), 3 (6-12 år), 3 (13-19 år), 9 (20-29 år), 11
(30-39 år), 5 (40-49 år), 5 (50-59 år) og 2 (70-79 år).
• 19 av de smittede er nærkontakter, sju er importsmitte, seks har
ukjent smittevei og sju er ennå ikke klarlagt.
• Totaltallet er nå 6908.
• Det var totalt 1425 mennesker som testet seg i går.
- Smittetallet har nå vært høyt i noen dager. Det ekstra høye tallet i dag
henger i stor grad sammen med kjente utbrudd og at vi har en del smittede
som oppholder seg i Bergen, men som ikke er hjemmehørende her, sier
smittevernoverlege Egil Bovim.
- Vi følger situasjonen nøye. Til nå har vi ikke sett det som aktuelt å
iverksette lokale tiltak utover det som er bestemt nasjonalt. Slik det er nå,
er det ekstra viktig at generelle smitteverntiltak ivaretas, spesielt bruk av
munnbind i situasjoner der det er vanskelig å holde avstand. Det er en del
forkjølelse i befolkningen nå, det er vesentlig at man da har lav terskel for å
teste seg.
- Det langsiktige virkemiddelet er at man vaksinerer seg. Akkurat nå er det
god kapasitet på vaksinestasjonene, så jeg oppfordrer de som har mulighet
for det, til å registrere seg. Man vil da få time relativt raskt, sier Bovim.
Mandag 19. juli

• Det er registrert tolv nye smittede siden forrige rapport. De smittede
er fordelt i alder slik: 1 (0-5 år), 1 (13-19 år), 8 (20-29 år), 1 (30-39 år)
og 1 (40-49 år).
• To av tilfellene er importsmitte, en har ukjent smittevei og ni er
nærkontakter.
• Totaltallet er nå 6870.
• Det var til sammen 1390 personer som testet seg søndag.
Søndag 18. juli

• Det er registrert tolv nye smittede siden forrige rapport. De smittede
er fordelt i alder slik: 2 (13-16 år), 6 (20-29 år), 3 (30-39 år) og 1 (50-59
år). Fire tilfeller er importsmitte, en har ukjent smittevei, fem er
nærkontakter og to tilfeller er ennå ikke klarlagt.

• Totaltallet er 6858.
• Det var 1082 personer som testet seg lørdag.
Lørdag 17. juli

• Det er registrert 23 nye smittede siden forrige rapport. De er fordelt i
alder slik: 1 (0-5 år), 2 (6-12 år), 10 (20-29 år), 8 (30-39 år) og 2 (40-49
år).
• To tilfeller er importsmitte, seks har ukjent smittevei, 14 er
nærkontakter og ett tilfelle er foreløpig ikke klarlagt.
• Totaltallet er nå 6847.
• Det var totalt 1357 personer som testet seg fredag.
Fredag 16. juli

• Det er registrert 14 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt i alder slik: 1 (13 -19 år), 7 (20-29 år), 5 (30-39 år) og 1 (60-69
år).
• Ett tilfelle er importsmitte, to har ukjent smittevei og elleve er
nærkontakter.
• Totaltallet er 6824.
• Det var 1269 personer som testet seg i går.
Torsdag 15. juli

• Det er registrert ni nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt i alder slik: 1 (0-5 år), 2 (20-29 år), 4 (30-39 år), 1 (40-49 år) og 1
(70-79 år).
• Fire av tilfellene er importsmitte, fire har ukjent smittevei og en er
nærkontakt.
• Totaltallet er nå 6810.
• Det var totalt 1286 personer som testet seg i går.
Onsdag 14. juli

• Det er registrert fire nye smittede siden forrige rapport. De smittede
er fordelt i alder slik: 2 (20 -29 år), 1 (40-49 år) og 1 (50-59 år).
• Alle de smittede er nærkontakter.

• Totaltallet er nå 6801. Tre av de smittede fra i går er tatt ut av listen.
To på grunn av sannsynlig falsk positiv hurtigtest, og en tilhørende
en annen kommune.
• Det var totalt 1004 personer som testet seg i går.
Tirsdag 13. juli

• Det er registrert 12 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i alder: 1 (13-19 år), 8 (20-28 år) og 3 (30-39 år).
• Fire av tilfellene er importsmitte, tre er nærkontakter og fem har
ukjent smittevei.
• Totaltallet er nå 6800.
• Det var totalt 1204 personer som testet seg i går.
Mandag 12. juli

• Det er registrert sju nye smittede siden forrige rapport. De smittede
er fordelt slik i alder: 3 (13-19 år), 2 (20-29 år), 1 (30-39 år) og 1 (50-59
år).
• Ett tilfelle er importsmitte, tre er nærkontakter og tre har ukjent
smittevei.
• Totaltallet er nå 6788.
• Det var 961 personer som testet seg søndag 11. juli.
Søndag 11. juli
•
•
•

Det er ingen nye smittede siden forrige rapport.
Totaltallet er 6781.
920 personer testet seg i løpet av fredag.

Lørdag 10. juli
•
•
•
•

Det er registrert fire nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (13-19) og 3 (20-29).
To tilfeller har ukjent smittevei. De to andre smittetilfellene fordeler
seg på importsmitte og nærkontakt.
Totaltallet er 6.781.
1.301 personer testet seg i løpet av fredag.

Fredag 9. juli

•
•
•
•

Det er registrert én ny smittet siden forrige rapport. Personen er i
aldersgruppen 20-29 år.
Den smittede har ukjent smittevei.
Totaltallet er 6777.
1428 personer testet seg i løpet av torsdagen.

Torsdag 8. juli
•
•
•
•

Det er registrert tre nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 2 (20-29), 1 (30-39).
To er nærkontakter og én har ukjent smittevei.
Totaltallet er 6776.
1306 personer testet i løpet av onsdagen.

Onsdag 7. juli
•

•
•
•

Det er registrert fem nye smittede siden forrige rapport. De smittede
er fordelt slik i alder: 1 (0-5 år), 1 (20-29 år), 2 (30-39 år) og 1 (70-79
år).
Tre av de smittede er nærkontakter, to har ukjent smittevei.
Totaltallet er nå 6773.
Det var 1164 personer som testet seg i går.

Tirsdag 6. juli
•
•

Det er ikke registrert nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet
er 6768.
Det var totalt 1250 personer som testet seg i går.

Mandag 5. juli
•
•
•

Det er registrert én ny smittet siden forrige rapport. Den smittede er
en nærkontakt og er i alderen 6-12 år.
Totaltallet er nå 6766.
Det var 815 personer som testet seg i går.

Søndag 4. juli
•

Det er ikke registrert nye smittede siden forrige rapport.

•
•

Totaltallet for antall smittede i Bergen er fortsatt 6767.
Det var 956 personer som testet seg i går.

Lørdag 3. juli
•

•
•

Det er registrert fire nye smittede siden forrige rapport. De smittede
er i aldersgruppene 3 (20-29 år) og 1 (30-39 år). To er nærkontakter
og to har kjent smittevei.
Totaltallet for antall smittede i Bergen er nå 6767.
Det var 1163 personer som testet seg i går.

Fredag 2. juli
•
•
•
•

Det er registrert fire nye smittede siden forrige rapport. De smittede
er i aldersgruppene 1 (6-12 år), 2 (20-29 år) og 1 (30-39 år).
Tre er nærkontakter og en er importsmitte.
Totaltallet er nå 6763.
Det var totalt 1315 personer som testet seg i går.

Torsdag 1. juli
•

•
•
•

Det er registrert ni nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
i aldersgruppene 1 (0-5 år), 4 (20-29 år), 1 (40-49 år), 2 (50-59 år), 1
(60-69 år)
Fem er nærkontakter, en er importsmitte og tre har usikker
smittevei.
Totaltallet er nå 6759.
Det var totalt 1415 personer som testet seg i går.

Onsdag 30. juni
•
•
•

Det er registrert én ny smittet siden forrige rapport. Den smittede er i
aldersgruppen 30-39 år og er en nærkontakt.
Totaltallet er nå 6751.
Det var totalt 1252 personer som testet seg i går.

Tirsdag 29. juni
•

Det er registrert tre nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (13-19 år), 1 (20-29 år) og 1 (30-39).

•
•
•

To av de smittede har ukjent smittevei og en person venter avklaring
på inkonklusiv test.
Totaltallet er 6750.
1320 personer testet seg i løpet av mandag 29. juni.

Mandag 28. juni
•
•
•

Det er ingen nye smittede siden forrige rapport.
Totaltallet er 6749.
943 personer testet seg søndag 27. juni.

Søndag 27. juni
•
•
•

Det er ingen nye smittede siden forrige rapport.
Totaltallet er 6749.
888 personer testet seg lørdag 26. juni.

Lørdag 26. juni
•

•
•

Det er registrert fire nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (13-19 år), 1 (20-29 år) 1 (30-39 år) og 1
(40-49 år).
Totaltallet er nå 6749.
1108 personer testet seg fredag 25. juni.

Fredag 25. juni
•
•
•

Det er ingen nye smittede siden forrige rapport.
Totaltallet er 6743.
1288 personer testet seg i løpet av torsdag 24. juni.

Torsdag 24. juni
•
•
•
•

Det er registrert fire nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 2 (20-29 år) og 2 (30-39).
Tre av de smittede er nærkontakter og en har ukjent smittevei.
Totaltallet er 6743.
1313 personer testet seg i løpet av onsdag 23. juni.

Onsdag 23. juni
•
•
•
•

Det er registrert to nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 2 (20-29 år).
De to smittede er nærkontakter.
Totaltallet er 6739.
975 personer testet seg i løpet av tirsdag 22. juni.

Tirsdag 22. juni
•
•
•
•

Det er registrert to nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (20-29 år) og 1 (40-49 år).
De to smittede er nærkontakter.
Totaltallet er 6737.
1288 personer testet seg i løpet av mandag 21. juni.

Mandag 21. juni
•
•
•
•

Det er registrert én ny smittet siden forrige rapport. Den smittede er i
aldersgruppen 40-49 år.
Personen er nærkontakt.
Totaltallet er 6736.
1016 personer testet seg i løpet av søndag 20. juni.

Søndag 20. juni
•
•
•
•

Det er registrert tre nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (13-19), 1 (20-29), 1 (30-39).
Én er nærkontakt og to har kjent smittevei.
Totaltallet er 6737.
1066 personer testet seg i løpet av lørdag 19. juni.

Lørdag 19. juni
•
•
•
•

Det er registrert fem nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (13-19), 2 (20-29), 1 (30-39), 1 (50-59).
Fire er nærkontakter og én er importsmitte.
Totaltallet er 6734.
1232 personer testet seg i løpet av fredag 18. juni.

Fredag 18. juni
•
•
•
•

Det er registrert elleve nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 6 (20-29), 1 (30-39), 3 (50-59).
Fem er nærkontakter og tre har usikker smittevei. Tre personer
venter på avklaring på usikre testresultat.
Totaltallet er 6732.
1445 personer testet seg i løpet av torsdag 17. juni.

Torsdag 17. juni
•
•
•
•

Det er registrert sju nye smittede siden forrige rapport. De smittede
er fordelt slik i aldersgruppene: 1 (13 -19 år) og 6 (20-29 år).
Alle de smittede er nærkontakter.
Totaltallet er nå 6724.
Det var 1166 personer som testet seg i går.

Onsdag 16. juni
•

•
•
•

Det er registrert sju nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 4 (20-29 år), 1 (30-39 år) 1 (40-49 år) og 1
(50-59 år).
Ett tilfelle er importsmitte, fire er nærkontakter og to har usikker
smittevei.
Totalt antall smittede i Bergen til nå er 6717.
1262 personer testet seg i går.

Tirsdag 15. juni
•

•
•
•

Det er registrert fem nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (6-12), 1 (13-19), 1 (20-29), 1 (40-49), 1
(over 80).
Fire er nærkontakter og én har ukjent smittevei.
Totaltallet er 6710.
1275 personer testet seg i løpet av mandag 14. juni.

Mandag 14. juni
•

Det er registrert tre nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (20-29) og 2 (30-39).

•
•
•

To er nærkontakter og en inkonklusiv test.
876 personer testet seg i løpet av søndag 13. juni.
Totalt antall smittede i Bergen til nå er 6708.

Søndag 13. juni
•
•
•
•

Det er registrert én ny smittet siden forrige rapport. Den er i
aldersgruppe: 1 (0-5)
Personen er nærkontakt
766 personer testet seg i løpet av lørdag 12. juni.
Totalt antall smittede i Bergen til nå er 6703

Lørdag 12. juni
•
•
•

Det er registrert ni nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg
slik i aldersgruppene: 1 (13-19), 4 (20-29), 4 (30-39).
Fire er nærkontakter, to er importsmitte, mens tre har ukjent
smittevei.
1153 personer testet seg i løpet av fredag 11. juni.

Fredag 11. juni
•

•
•

Det er registrert ni nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg
slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 1 (13-19), 3 (20-29), 2 (30-39), 1 (40-49),
1 (60-69).
Åtte er nærkontakter, mens én venter på avklaring på usikkert
testresultat.
1209 personer testet seg i løpet av torsdag 10. juni.

Torsdag 10. juni
•

•
•

Det er registrert ti nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt i aldersgruppene slik: 1 (0-6 år), 6 (20-29 år), 1 (30-39 år), 1 (4049 år) og 1 (50-59 år).
Åtte av de smittede er nærkontakter, ett tilfelle er importsmitte, og
en har ukjent smittevei.
Det var 1106 personer som testet seg i går.

Onsdag 9. juni

•

•
•

Det er registrert fire nye smittede siden forrige rapport. De smittede
er fordelt i aldersgruppene slik: 1 (6-12 år), 1 (20-29 år), 1 (40-49 år)
og 1 (60-69 år).
Ett tilfelle er importsmitte, en av de smittede er nærkontakt og to har
ukjent smittevei.
Det var 1230 personer som testet seg i går.

Tirsdag 8. juni
•

•
•
•

Det er registrert fem nye smittede siden forrige rapport. De smittede
er fordelt i aldersgruppene slik: 2 (13-19 år), 2 (20-29 år) og 1 (50-59
år).
Tre tilfeller er nærkontakt, én er importsmitte og én har
usikker smittevei.
Totaltallet er nå 6675.
Det var 1233 personer som testet seg i går.

Mandag 7. juni
•
•
•

Det er registrert en ny smittet siden forrige rapport. Den smittede er i
aldersgruppen 20-29 år. Tilfellet er importsmitte.
Totaltallet er 6670.
756 personer testet seg i går.

Søndag 6. juni
•
•
•

Det er ingen nye smittede. Dette er første gang siden 25. august 2020
at det ikke har vært nye smittede i Bergen.
Totaltallet er nedjustert til 6671 da 1 tidligere meldt smittet ikke viste
seg å være smitte likevel.
696 personer testet seg i går.

- Det er svært gledelig at vi ikke har nye smittede. Dette kan tyde på at vi
har klart å slå ned smittebølgen. Nå gjelder det å fortsette å følge
smittevernrådene fremover mens vi vaksierer alle innbyggere. Da kan vi
holde på den gode situasjonen, sier legevaktsjef Dagrun Linchausen.
Lørdag 5. juni

•

•
•
•

Det er registrert 8 nye smittede siden forrige rapport. De smittede
er fordelt slik i aldersgruppene: 2 (13-19 år), 2 (20-29 år), 2 (30-39 år),
1 (40-49 år) og 1 (50-49 år).
Fem tilfeller er importsmitte og tre er nærkontakter.
Totaltallet er nå 6672.
Det var totalt 1175 personer som testet seg i går.

Fredag 4. juni
•

•
•
•

Det er registrert tre nye smittede siden forrige rapport. De smittede
er fordelt slik i aldersgruppene: 1 (30-39 år), 1 (40-49 år) og 1 (50-59
år).
Ett tilfelle er importsmitte og to er nærkontakter.
Totaltallet er nå 6664.
Det var totalt 1529 personer som testet seg i går.

Torsdag 3. juni
•

•
•
•

Det er registrert fem nye smittede siden forrige rapport. De smittede
er fordelt slik i aldersgruppene: 1 (6-12 år), 2 (20-29 år), 1 (30-39 år),
og 1 (50-59 år).
Ett tilfelle er importsmitte og tre er nærkontakter. Vi mangler
opplysninger om smittevei på ett tilfelle.
Totaltallet er nå 6661.
Det var totalt 1224 personer som testet seg i går.

Onsdag 2. juni
•

•
•
•

Det er registrert fem nye smittede siden forrige rapport. De smittede
er fordelt slik i aldersgruppene: 1 (20-29 år), 2 (30-39 år), og 2 (50-59
år).
Tre tilfeller er importsmitte og to er nærkontakter.
Totaltallet er nå 6656.
Det var totalt 1198 personer som testet seg i går.

Tirsdag 1. juni
•

Det er registrert fire nye smittede siden forrige rapport. De smittede
er fordelt slik i aldersgruppene: 1 (6-12 år), 1 (13-19 år), og 2 (40-49
år).

•
•
•

Ett tilfelle er importsmitte, to er nærkontakter og en har ukjent
smittevei.
Totaltallet er nå 6651.
Det var totalt 1582 personer som testet seg i går.

Mandag 31. mai
•

•
•
•

Det er registrert ni nye smittede siden forrige rapport. De smittede
er fordelt slik i aldersgruppene: 1 (6-12 år), 3 (13-19 år), 2 (30-39 år)
og 3 (40-49 år).
Tre er importsmitte og seks er nærkontakter.
Totaltallet er nå 6647.
Det var totalt 870 personer som testet seg i går.

Søndag 30. mai
•
•
•

Det er registrert én ny smittet siden forrige rapport. Den smittede er i
aldersgruppen 20-29 år og har ukjent smittevei.
Totaltallet er nå 6638.
Det var totalt 728 personer som testet seg i går.

Lørdag 29. mai
•

•
•
•

Det er registrert tre nye smittede siden forrige rapport. De smittede
er fordelt slik i aldersgruppene: 1 (13-19 år), 1 (20-29 år) og 1 (40-49
år).
To er nærkontakter og én er importsmitte.
Totaltallet er nå 6637.
Det var totalt 1109 personer som testet seg i går.

Fredag 28. mai
•

•
•
•

Det er registrert seks nye smittede siden forrige rapport. De smittede
er fordelt slik i aldersgruppene: 1 (0-5 år), 2 (6-12 år), 1 (20-29 år), 1
(30-39 år) og 1 (50-59 år).
Fem er nærkontakter, en har ukjent smittevei.
Totaltallet er nå 6634.
Det var totalt 1345 personer som testet seg i går.

Torsdag 27. mai

•

•
•
•

Det er registrert 14 nye smittede siden forrige rapport. De smittede
fordeler seg i aldersgruppene slik. 4 (6-12 år), 1 (13-19 år), 6 (20-29
år), 1 (30-39 år), 1 (40-49 år) og 1 (60-69 år).
Tolv av de smittede er nærkontakter, to har ukjent smittevei.
Totaltallet er nå 6628.
Det var 1219 personer som testet seg i går.

Onsdag 26. mai
•

•
•

•

Det er registrert tolv nye smittede siden forrige rapport. De smittede
er fordelt slik i aldersgruppene: 1 (13-19 år), 4 (20-29 år), 1 (30-39 år),
3 (40-49 år), 1 (50-59 år) og 2 (60-69 år).
Totaltallet er nå 6617.
Sju av de smittede er nærkontakter og to har ukjent smittevei. To
personer venter avklaring på inkonklusiv test. En person, som
sannsynligvis tidligere har gjennomgått Covid-19, tar antistofftest.
Det var 1713 personer som testet seg tirsdag 25. mai.

Tirsdag 25. mai
•

•
•
•

Det er registrert fem nye smittede siden forrige rapport. De smittede
er fordelt slik i aldersgruppene: 1 (13-19 år), 2 (20-29 år), 1 (30-39 år),
1 (40-49 år).
Totaltallet er nå 6605.
Fire av de smittede er nærkontakter og en har ukjent smittevei.
Det var 1334 personer som testet seg mandag 24. mai.

Mandag 24. mai
•

•
•
•

Det er registrert ti nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i aldersgruppene: 1 (13-19 år), 5 (20-29 år), 1 (30-39 år), 1
(40-49 år), 1 (50-59 år) og 1 (70-79 år).
Totaltallet er nå 6602.
Ni av de smittede er nærkontakter, en har kjent smittevei.
Det var 872 personer som testet seg søndag 23. mai.

Søndag 23. mai

•

•
•
•

Det er registrert ni nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i aldersgruppene: 1 (6-12 år), 1 (13-19 år), 4 (20-29 år) og 3
(30-39 år).
Tre av de smittede er nærkontakter, en har ukjent smittevei og fire
har kjent smittevei. En test er inkonklusiv.
Totaltallet er nå 6594.
Det var 1079 personer som testet seg lørdag 22. mai,

Lørdag 22. mai
•

•
•
•

Det er registrert 13 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i aldersgrupper: 1 (0-5 år), 1 (6-12 år), 2 (12 -13 år), 5 (20-29
år), 1 (30-39 år), 1 (40-49 år), 1 (50 -59 år) og 1 (70-79 år).
Syv er nærkontakter, to har ukjent smittevei og fire har usikker
smittevei.
Totaltallet er nå 6585.
Det var 1763 personer som testet seg 21. mai.

Fredag 21. mai
•

•
•
•

Det er registrert 23 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt i aldersgruppene slik: 1 (0-5 år), 2 (13-19 år), 9 (20-29 år), 5 (4049 år), 2 (50-59 år), 2 (60-69 år) og 2 (70-79 år).
17 av de smittede er nærkontakter, fire har usikker smittevei. Ett
tilfelle er inkonklusiv og ett er trolig tidligere smitte.
Totaltallet er nå 6572.
Det var 2675 personer som testet seg torsdag 20. mai.

Torsdag 20. mai
•

•

•
•

Det er registrert 20 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt slik i aldersgrupper: 4 (6-12 år), 5 (13-19 år), 2 (20-29 år), 2 (3039 år), 3 (40-49 år) og 4 (50-59 år).
13 tilfeller er nærkontakter, tre har ukjent smittevei og tre har
usikker smittevei. Ett av tilfellene er en positiv hurtigtest hvor en
avventer svar på PCR-test.
Totaltallet er nå 6544.
Det var totalt 2248 personer som testet seg onsdag 19. mai.

Onsdag 19. mai

•

•
•
•

Det er registrert syv nye smittede siden forrige rapport. De smittede
er fordelt slik i aldersgrupper: 1 (13-19 år), 2 (20-29 år), 1 (40-49 år) 2
(50-59 år) og 1 (70-79 år).
Fire er nærkontakter, to har ukjent smittevei og en er importsmitte.
Totaltallet er nå 6524.
Det var totalt 2006 personer som testet seg tirsdag 18. mai.

Tirsdag 18. mai
•

•
•
•

Det er registrert 13 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (6-12), 2 (13-19), 4 (20-29), 2 (30-39), 1 (4049), 2 (50-59) og 1 (60-69).
Ti er nærkontakter. En person har ukjent smittevei. To personer har
usikker smittevei.
Totaltallet er 6524.
797 personer testet seg i løpet av mandag 17. mai.

Mandag 17. mai
•

•
•
•

Det er registrert 8 nye smittede siden forrige rapport. De smittede
fordeler seg i aldersgruppene slik: 3 (13-19), 2 (20-29), 1 (30-39) og 2
(40-49).
Syv av de smittede er nærkontakter og én har ukjent smittevei.
Totaltallet er nå 6512.
Det var totalt 1124 personer som testet seg søndag 16. mai.

Søndag 16. mai
•

•
•
•

Det er registrert 19 nye smittede siden forrige rapport. De smittede
fordeler seg i aldersgruppene slik: 1 (0-5), 3 (6-12), 5 (13-19), 4 (20-29),
1 (30-39), 2 (40-49), 2 (50-59), 1 (60-69).
17 av de smittede er nærkontakter og to har ukjent smittevei.
Totaltallet er nå 6504.
Det var totalt 1132 personer som testet seg lørdag 15. mai.

Lørdag 15. mai
•

Det er registrert 36 nye smittede siden forrige rapport. De smittede
fordeler seg i aldersgruppene slik: 5 (13-19), 16 (20-29), 2 (30-39), 8
(40-49), 2 (50-59) og 3 (60-69).

•
•
•

30 av de smittede er nærkontakter, tre har ukjent smittevei og to er
importsmitte.
Totaltallet er nå 6486.
Det var totalt 1942 personer som testet seg fredag 14. mai.

Fredag 14. mai
•

•
•
•

Det er registrert elleve nye smittede siden forrige rapport. De
smittede fordeler seg i aldersgruppene slik: 1 (6-12 år), 1 (13-19 år), 6
(20-29 år), 2 (30-39 år) og 1 (40-49 år).
Ni av de smittede er nærkontakter, to har ukjent smittevei.
Totaltallet er nå 6450.
Det var totalt 1416 personer som testet seg torsdag 13. mai.

Torsdag 13. mai
•

•
•
•

Det er registrert 33 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 2 (0-5), 1 (6-12), 8 (13-19), 12 (20-29), 2 (3039), 1 (40-49), 6 (50-59) og 1 (60-69).
28 er nærkontakter. To personer har ukjent smittevei. Tre personer
har usikker smittevei.
Totaltallet er 6441.
1932 personer testet seg i løpet av onsdag 12. mai.

- Smittetallet er fortsatt forhøyet. Tallet ligger litt over det glidende
gjennomsnittet fra sist uke. Aldersgruppen 20-29 år dominerer i antall nye
smittetilfeller. De fleste smittede er nærkontakter. Halvparten av
smittetilfellene er knyttet til utbrudd på utested, skoler, Turnkassen,
byggeplass og kontorarbeidsplass, sier samfunnsmedisinsk
beredskapsvakt Brita Øygard.
- Serveringsbransjen har fått strengere smittevernregler. Det er viktig at
hver enkelt tar ansvar for å følge reglene, både av hensyn til seg selv og
andre, oppfordrer Brita Øygard.
Onsdag 12. mai
•

Det er registrert 25 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 7 (13-19), 6 (20-29), 2 (30-39), 6 (40-49), 3
(50-59) og 1 (60-69).

•
•
•

24 er nærkontakter. En person har usikker smittevei.
Totaltallet er 6410.
2128 personer testet seg i løpet av tirsdag 11. mai.

Tirsdag 11. mai
•

•
•
•
•

Det er registrert 45 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 5 (0-5), 13 (13-19), 8 (20-29), 8 (30-39), 5 (4049), 3 (50-59), 3 (60-69).
36 er nærkontakter, og to er importsmitte. Fire personer har ukjent
smittevei. Tre personer har usikker smittevei.
Totaltallet er 6386.
2627 personer testet seg i løpet av mandag 10. mai.
Personer som har vært på Hectors hybel i perioden fredag 30. april –
mandag 3. mai oppfordres til å teste seg på grunn av mange
smittetilfeller knyttet til dette utestedet.

Mandag 10. mai
•

•
•
•

Det er registrert 38 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 1 (6-12), 8 (13-19), 13 (20-29), 2 (3039), 3 (40-49), 6 (50-59), 2 (60-69), 2 (70-79).
30 er nærkontakter, og to er importsmitte. Fem personer har ukjent
smittevei.
Totaltallet er 6344.
1502 personer testet seg i løpet av søndag 9. mai.

Søndag 9. mai
•

•
•
•

Det er registrert 17 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5 år), 2 (13-19 år), 8 (20-29), 1 (30-39) 2
(40-49), 1 (50-59) og 2 (60-69).
13 er nærkontakter. To har ukjent smittevei og to har usikker
smittevei.
Totaltallet er 6306.
1132 personer testet seg i løpet av lørdag 8. mai.

- Dagens smittetall i Bergen viser en nedgang som nok skyldes en tilfeldig
variasjon. Gjester på et utested med mange smittede har blitt oppfordret

til å teste seg. Dette vil sannsynligvis føre til flere smittetilfeller de
nærmeste dagene, forteller smittevernoverlege Frank van Betten.
- Det er høyest forekomst av smitte i aldersgruppen 20-29 år. Unngå sosiale
kontakter som ikke er helt nødvendig og hold avstand, avslutter van
Betten.
Lørdag 8. mai
•

•

•
•

Det er registrert 26 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 3 (6-12), 10 (20-29), 2 (30-39) 1 (40-49), 6
(50-59) og 4 (60-69).
17 er nærkontakter og en er importsmitte. To har ukjent smittevei og
seks har usikker smittevei. Ett av tilfellene er en positiv hurtigtest
hvor vi avventer svar på PCR.
Totaltallet er 6290.
1903 personer testet seg i løpet av fredag 7. mai.

- Smittetallet i Bergen holder seg vedvarende høyt, sier smittevernoverlege
Frank van Betten.
- Det er høyest forekomst av smitte i aldersgruppen 20-29 år. Flere av disse
oppgir smitte i vennegjeng. Det er avgjørende å holde god avstand for å
unngå smittespredning mellom venner og bekjente, avslutter van Betten.
Fredag 7. mai
•

•
•
•

Det er registrert 38 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt i aldersgrupper slik: 5 (6-12 år), 1 (13-19 år), 19 (20-29 år), 3
(30-39 år), 3 (40-49 år), 5 (50-59 år) og 2 (60-62 år).
30 av tilfellene er nærkontakter, fem har ukjent smittevei og tre har
usikker smittevei.
Totaltallet er nå 6269.
Det var 2019 personer som testet seg torsdag 6. mai.

Torsdag 6. mai
•

Det er registrert 46 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt i aldersgrupper slik: 1 (0-5 år), 1 (6-12 år), 9 (13-19 år), 23 (2029 år), 4 (30-39 år, 2 (40-49 år), 5 (50-59 år) og 1 (60-69 år).

•
•
•

39 av tilfellene er nærkontakter, tre har ukjent smittevei og tre har
usikker smittevei. For ett tilfelle mangler det foreløpig opplysninger.
Totaltallet er nå 6231.
Det var 2136 personer som testet seg i går.

Onsdag 5. mai
•

•

•
•

Det er registrert 23 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 2 (6-12), 5 (13-19), 3 (20-29), 8 (30-39) 1 (4049), 1 (50-59), 3 (60-69)
13 er nærkontakter og en er importsmitte. To har ukjent smittevei og
to har usikker smittevei, en avventer nytt testresultat etter
inkonklusiv test og det jobbes med å hente inn opplysninger på
ytterligere fire.
Totaltallet er 6185.
1874 personer testet seg i løpet av tirsdag 4. mai.

Tirsdag 4. mai
•

•
•
•

Det er registrert 31 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (6-12), 5 (13-19), 10 (20-29), 3 (30-39),
5 (40-49) og 7 (50-59).
25 av de smittede er nærkontakter. To er importsmitte. To har ukjent
smittevei, og to har usikker smittevei.
Totaltallet er 6171.
2060 personer testet seg mandag 3. mai.

Mandag 3. mai
•

•

•
•

Det er registrert 22 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 4 (13-19), 9 (20-29), 2 (30-39), 5 (4049) og 1 (70-79).
16 av de smittede er nærkontakter. Én er importsmitte. To har ukjent
smittevei, og to har usikker smittevei. 1 mangler foreløpig
opplysninger.
Totaltallet er 6140.
1261 personer testet seg søndag 2. mai.

Søndag 2. mai
•

•
•
•

Det er registrert 19 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (0-6), 3 (13-19), 7 (20-29), 3 (30-39), 3 (4049), 1 (60-69) og 1 (70-79).
16 av de smittede er nærkontakter. Én har ukjent smittevei, og én har
usikker smittevei.
Totaltallet er 6089.
1001 personer testet seg lørdag 1. mai.

– Smittetallet er noe lavere enn foregående dager. Lavere antall rapportert
smittede på enkeltdager i helgen skyldes ofte andre ting enn reell nedgang
i smittetrykk, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen.
– Det er fortsatt høyest forekomst av smitte i aldersgruppen 20-29 år. Det
er avgjørende å holde god avstand for å unngå smittespredning, og det er
viktig å begrense antall nærkontakter, sier Hansen.
Lørdag 1. mai
•

•
•
•

Det er registrert 30 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 2 (6-12), 4 (13-19), 12 (20-29), 3 (30-39),
2 (40-49), 4 (50-59), 2 (60-69) og 1 (over 80).
20 av de smittede er nærkontakter. Seks har ukjent smittevei og
tre har usikker smittevei.
Totaltallet er 6089.
Det var 2003 personer som testet seg fredag 30. april.

– Smittetallet i Bergen holder seg vedvarende stabilt høyt. Det er nå høyest
forekomst av smitte i aldersgruppen 20-29 år. Flere av disse oppgir smitte i
vennegjeng, sier kommunens medisinske fagsjef Trond Egil Hansen.
– Det er avgjørende å holde god avstand for å unngå smittespredning
mellom venner. Det er viktig å begrense antall nærkontakter, sier Hansen.
Fredag 30. april
•

Det er registrert 32 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 6 (6-12), 6 (13-19), 6 (20-29), 5 (3039), 5 (40-49), 2 (50-59) og 1 (Over 80).

•
•

•
•

26 av de smittede er nærkontakter. Fire har ukjent smittevei og to
har usikker smittevei.
Tre pasienter på sykehjem (Frieda Fasmer, Betanien og Midtbygda)
har fått påvist covid-19. To av pasientene er fullvaksinert, og den
tredje har fått første dose.
Totaltallet er 6059.
1716 personer testet seg i løpet av torsdag 29. april.

Torsdag 29. april
•

•
•
•

Det er registrert 27 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 3 (0-5), 1 (6-12), 4 (13-19), 6 (20-29), 4 (3039), 4 (40-49), 3 (50-59) og 2 (60-69).
16 av de smittede er nærkontakter, og ett tilfelle er importsmitte. To
har ukjent smittevei og ni har usikker smittevei.
Totaltallet er 6043.
1677 personer testet seg i løpet av onsdag 28. april.

Onsdag 28. april
•

•
•
•

Det er registrert 23 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 2 (6-12), 4 (13-19), 6 (20-29), 1 (3039), 5 (40-49) og 4 (50-59).
15 av de smittede er nærkontakter, og to tilfeller er importsmitte. En
har ukjent smittevei og fem har usikker smittevei.
Totaltallet er 6003.
1986 personer testet seg i løpet av tirsdag 27. april.

Tirsdag 27. april
•

•

•
•

Det er registrert 32 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 3 (0-5), 2 (6-12), 6 (13-19), 12 (20-29), 5 (3039), 3 (40-49) og 1 (50-59).
22 av de smittede er nærkontakter, og ett tilfelle er importsmitte. Tre
har ukjent smittevei og fem har usikker smittevei. En person venter
avklaring på inkonklusiv test.
Totaltallet er 5990.
1857 personer testet seg i løpet av mandag 26. april.

Mandag 26. april

•

•
•
•

Det er registrert 28 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 2 (13-19), 6 (20-29), 5 (30-39), 9 (4049), 4 (50-59), 1 (60-69).
15 av de smittede er nærkontakter, og 11 er importsmitte. Én har
ukjent smittevei og én har usikker smittevei.
Totaltallet er 5953.
1069 personer testet seg i løpet av søndag 25. april.

Søndag 25. april
•
•
•

Det er registrert 15 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er
nå 5925. 14 av de smittede er nærkontakter og én er importsmitte.
De smittede er fordelt slik i aldersgruppene: 1 (6-12 år), 3 (13-19 år), 3
(20-29 år), 3 (30-39 år), 2 (40-49 år), 2 (50-59 år) og 1 (60-69 år).
Det var 1202 personer som testet seg lørdag 24. april.

- Vi ser i dag et lavere smittetall. Det må likevel tas med i betraktningen at
antallet som testet seg i går er halvparten så mange som på fredag. Alle de
smittede har kjent smittevei og er satt i karantene fra før, sier
samfunnsmedisinsk beredskapsvakt Brita Øygard.
- Test deg hvis du har vært på reise, har symptomer, eller har vært utsatt
for smitterisiko, oppfordrer Øygard.
Lørdag 24. april
•

•

•

Det er registrert 42 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er
nå 5921. 32 av de smittede er nærkontakter, syv har ukjent smittevei,
to har usikker smittevei. Ett av tilfellene er en positiv hurtigtest –
avventer PCR-svar.
De smittede er fordelt slik i aldersgruppene: 2 (0-5 år), 5 (6-12 år), 7
(13-19 år), 12 (20-29 år), 4 (30-39 år), 7 (40-49 år), 3 (50-59 år) og 2 (6069 år).
Det var 2484 personer som testet seg fredag 23. april.

- Det er i dag et vesentlig høyere smittetall enn de foregående dagene.
Variasjonen i tall skyldes i hovedsak store og små utbrudd på ulike steder
i kommunen, og i noen grad sent innkommende prøvesvar, sier
samfunnsmedisinsk beredskapsvakt Brita Øygard.

- Flere skoler og barnehager opplever smittespredning, og er satt til rødt
nivå. Det er fortsatt smittespredning på private fester. For at vi skal klare å
redusere smitten i Bergen, er det viktig å ha få nærkontakter, ha lav terskel
for å teste seg og følge de gjeldende smittevernreglene.
Fredag 23. april
•

•
•

Det er registrert 17 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er
nå 5871. 12 av de smittede er nærkontakter, en har ukjent smittevei,
to har usikker smittevei. For én mangler det foreløpig opplysninger
og ett av tilfellene er en positiv hurtigtest – avventer PCR-svar.
De smittede er fordelt slik i aldersgruppene: 1 (6-12 år), 3 (13-19 år), 5
(20-29 år), 1 (30-39 år), 2 (40-49 år), 4 (50-59 år) og 1 (60-69 år).
Det var 1680 personer som testet seg torsdag 22. april.

Torsdag 22. april
•

•
•

Det er registrert 17 nye smittede siden forrige rapport. Ti av de
smittede er nærkontakter, tre har ukjent smittevei, og en har usikker
smittevei. Tre tilfeller mangler foreløpig opplysninger. Totaltallet er
nå 5856.
De smittede er fordelt slik i aldersgruppene: 2 (0-5 år), 1 (6-12 år), 2
(13-19 år), 3 (20-29 år), 5 (30-39 år), 3 (50-59 år), 1 (over 80 år).
Det var 1898 personer som testet seg onsdag 21. april.

Onsdag 21. april

Det er registrert 26 nye smittede siden forrige rapport. 15 er nærkontakter
og tre er importsmitte. To har ukjent smittevei og fem har usikker
smittevei. Vi mangler opplysninger om smittevei på ett tilfelle.
•
•
•

Totaltallet er nå 5841.
De smittede fordeler seg slik i aldersgruppene: 2 (0-5), 1 (6-12), 5 (1319), 4 (20-29), 5 (30-39), 6 (40-49), 1 (50-59) og 2 (60-69).
2048 personer testet i løpet av tirsdag 20. april.

Tirsdag 20. april

Det er registrert 32 nye smittede siden forrige rapport. 24 er nærkontakter
og to er importsmitte. To har ukjent smittevei og tre har usikker smittevei.
En er en positiv hurtigtest – avventer PCR-svar.
•
•
•

Totaltallet er nå 5817.
De smittede fordeler seg slik i aldersgruppene: 4 (0-5), 8 (13-19), 7
(20-29), 1 (30-39), 7 (40-49), 4 (50-59). 1 (60-69).
2524 personer testet i løpet av mandag 19. april

Mandag 19. april
•

•
•

Det er registrert 34 nye smittede siden forrige rapport. 25 er
nærkontakter og fire er importsmitte. Tre har ukjent smittevei og en
har usikker smittevei. En person venter avklaring på inkonklusiv test.
Totaltallet er nå 5787.
De smittede fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 3 (6-12), 7 (1319), 6 (20-29), 5 (30-39), 7 (40-49), 5 (50-59).
1492 personer testet i løpet av søndag 18. april

Søndag 18. april
•

•
•

Det er registrert 39 nye smittede siden forrige rapport. Fire av
tilfellene er importsmitte, 17 er familie/husstand, fem er kjent
nærkontakt, fem har ukjent smittevei, en har usikker smittevei, 12 er
smittet i barnehage og skole, en er ansatt på
sykehjem/helse. Totaltallet er nå 5756.
De smittede er fordelt slik i aldersgruppene: 4 (0-5 år), 3 (6-12 år), 11
(13-19 år), 2 (20-29 år), 6 (30-39 år), 8 (40-49 år), 5 (50-59 år).
Det var 1530 personer som testet seg lørdag 17. april.

Lørdag 17. april
•

•

Det er registrert 39 nye smittede siden forrige rapport. Ett av
tilfellene er importsmitte, 11 er nærkontakter, seks har ukjent
smittevei, to har usikker smittevei, fem er smittet i barnehage og
skole, fire er ansatt på sykehjem/helse og for seks mangler
opplysninger. Totaltallet er nå 5717.
De smittede er fordelt slik i aldersgruppene: 5 (0-5 år), 5 (6-12 år), 8
(13-19 år), 5 (20-29 år), 3 (30-39 år), 6 (40-49 år), 6 (50-59 år), og 1 (6069 år).

•

Det var 2111 personer som testet seg fredag 16. april.

Fredag 16. april
•

•
•

•

Det er registrert 28 nye smittede siden forrige rapport. Ett av
tilfellene er importsmitte, 20 er nærkontakter, fire har ukjent
smittevei og to har usikker smittevei.
Totaltallet er nå 5677.
De smittede er fordel slik i aldersgruppene: 1 (0-5 år), 2 (6-12 år), 8
(13-19 år), 2 (20-29 år), 3 (30-39 år), 6 (40-49 år), 4 (50-59 år), og 2 (6069 år).
Det var 1906 personer som testet seg torsdag 15. april.

Torsdag 15. april
•

•
•

•

Det er registrert 52 nye smittede siden forrige rapport. To av tilfellene
er importsmitte, 39 er nærkontakter, tre har ukjent smittevei og syv
har usikker smittevei. Ett tilfelle er en inkonklusiv test.
Totaltallet er nå 5650.
De smittede er fordel slik i aldersgruppene: 1 (0-5 år), 4 (6-12 år), 17
(13-19 år), 11 (20-29 år), 7 (30-39 år), 5 (40-49 år), 2 (50-59 år), 4 (60-69
år) og 1 (70-79 år).
Det var 1873 personer som testet seg onsdag 14. april.

- Det rapporteres i dag relativt høye smittetall, og på et nivå som er
betydelig høyere enn det vi ønsker. Tallene gir grunnlag for
bekymring. Selv om slike tall en enkelt dag ikke er avgjørende for
innføringen av tiltak, kan tiltak bli nødvendig dersom et så høyt nivå
vedvarer. Det er nå svært viktig at alle har få nærkontakter og holder
smittevernreglene, sier helsebyråd Beate Husa.
Onsdag 14. april
•

•
•
•

Det er registrert 23 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 1 (6-12), 4 (13-19), 5 (20-29), 2 (3039), 9 (40-49), 1 (50-59).
16 er nærkontakter, tre har ukjent smittevei og fire har usikker
smittevei.
Totaltallet er 5598.
1877 personer testet seg i løpet av tirsdag 13. april.

Tirsdag 13. april
•

•
•
•

Det er registrert 35 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
fordelt i aldersgruppene slik: 3 (0-5 år), 1 (6-12 år), 9 (13-19 år), 6 (2029 år), 5 (30-39 år), 4 (40-49 år), 5 (50-59 år), 1 (60-69 år) og 1 (70-79
år).
Fire av tilfellene er importsmitte, 23 er nærkontakter, tre har ukjent
smittevei og fem har usikker smittevei.
Totaltallet er nå 5577.
Det var 2444 personer som testet seg 12. april.

Mandag 12. april
•

•
•
•

Det er registrert 41 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 2 (6-12 år), 5 (13-19), 8 (20-29), 13 (30-39), 6
(40-49), 7 (50-59).
Av de smittede er 19 nærkontakter, syv importsmitte, seks har ukjent
smittevei og ni har usikker smittevei.
Totaltallet er nå 5547.
1054 personer testet seg søndag 11. april.

Søndag 11. april

•

•
•
•

Det er registrert 10 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 3 (13-19), 3 (20-29), 2 (40-49), 1 (50-59), 1
(60-69).
Alle de ti smittede er nærkontakter.
Totaltallet er nå 5507.
1087 personer testet seg lørdag 10. april.

- Lavere smittetall er positivt, men det har vært store variasjoner fra dag til
dag de siste dagene. Derfor må vi avvente smittetall over flere dager for å
vite om det er en nedadgående trend, slik vi håper på, sier medisinsk
fagsjef Trond Egil Hansen.
Lørdag 10. april

•

•

•
•

Det er registrert 26 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 1 (6-12), 5 (13-19), 8 (20-29), 4 (3039), 4 (40-49), 1 (50-59), 1 (60-69), 1 (70-79)
17 smittede er nærkontakter. Syv har ukjent smittevei og én har
usikker smittevei. Ett tilfelle er importsmitte. Det er påvist ett tilfelle
med brasiliansk variant av viruset.
Totaltallet er 5497.
1985 personer testet seg fredag 9. april.

- Vi har nå fått vårt første tilfelle av brasiliansk mutert virus i Bergen. Dette
gjelder et tilfelle av importsmitte der den smittede har vært i karantene og
isolasjon etter ankomst hit. Det er altså lav risiko for spredning knyttet til
dette tilfellet, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen.
Fredag 9. april
•

•
•
•
•

Det er registrert 40 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 2 (0-5), 1 (6-12), 8 (13-19), 12 (20-29), 3 (3039), 8 (40-49), 5 (50-59), 1 (70-79).
29 smittede er nærkontakter. Tre har ukjent smittevei og sju har
usikker smittevei. Ett tilfelle er importsmitte.
Totaltallet er 5471.
1602 personer testet seg onsdag 7. april.
En pasient på koronaklinikken med påvist covid-19 døde 7. april.

Torsdag 8. april
•

•
•
•

Det er registrert 23 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 1 (6-12), 8 (13-19), 5 (20-29), 3 (3039), 3 (40-49), 1 (50-59), 1 (60-69).
21 smittede er nærkontakter. Én har ukjent smittevei og én har
usikker smittevei.
Totaltallet er 5431.
1818 personer testet seg onsdag 7. april.

Onsdag 7. april
•

Det er registrert 31 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 2 (6-12), 10 (13-19), 4 (20-29), 5 (3039), 1 (40-49), 4 (50-59), 3 (60-69), 1 (70-79)

•
•
•

22 er nærkontakter og én er importsmitte. To har ukjent smittevei og
fem har usikker smittevei.
Totaltallet: 5409
2133 personer testet seg i løpet av tirsdag 6. april.

Tirsdag 6. april
•
•
•
•

Det er registrert 26 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er
nå 5378.
De smittede er fordelt i aldersgruppen slik: 1 (0-5 år), 3 (6-12 år), 9
(13-19 år), 5 (20-29 år), 1 (30-39 år), 5 (40-49 år) og 2 (50-59 år).
20 av tilfellene er nærkontakter, fire har ukjent smittevei og ett
tilfelle er importsmitte.
Det var 1781 personer som ble testet mandag 5.april.

Mandag 5. april
•

•
•
•

Det er registrert 18 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 3 (6-12), 4 (13-19), 2 (20-29), 3 (30-39), 2 (4049), 4 (50-59).
Elleve er nærkontakter, tre er importsmitte og fire har ukjent
smittevei.
Totaltallet er 5360.
1762 personer testet seg søndag 4. april.

– Nå er det viktig å unngå at mange tar med seg smitte hjem etter å ha vært
på påskeferie, for deretter å sette i gang lokal smittespredning i Bergen.
Alle som har utsatt seg for smitte i påsken, bes teste seg når de kommer
tilbake til Bergen og unngå nye kontakter før testsvar, sier medisinsk
fagsjef Trond Egil Hansen.
– Vi ser et lavere tall i dag enn foregående dager, men fortsatt høyt antall
påvist smittede i forhold til lavere testaktivitet i påsken. De fleste er
nærkontakter tilknyttet kjente utbrudd, men det er også flere med ukjent
smittevei. Muterte virus gjør alle mer utsatt for smitte på arenaer hvor folk
er samlet.
– Alle må begrense antall nærkontakter og følge alle gjeldende regler og
anbefalinger.

Søndag 4. april
•

•
•
•

Det er registrert 27 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 1 (6-12), 4 (13-19), 10 (20-29), 5 (3039), 1 (40-49), 5 (50-59).
18 er nærkontakter og én er importsmitte. Fem har ukjent smittevei
og tre har usikker smittevei.
Totaltallet er 5343.
1079 personer testet seg i løpet av lørdag 3. april.

– Vi ser fortsatt høyt antall påvist smittede i forhold til lavere testaktivitet i
påsken. De fleste er nærkontakter tilknyttet kjente utbrudd, men det er
også flere med ukjent eller usikker smittevei, sier medisinsk fagsjef Trond
Egil Hansen.
– Muterte virus gjør nærkontakter mer utsatt for å bli smittet, men muterte
virus gjør også alle mer utsatt for smitte på arenaer hvor folk samles. Vi får
en betydelig utfordring dersom mange tar med seg smitte hjem etter å ha
vært på påskeferie, for deretter å sette i gang lokal smittespredning i
Bergen. Det kan unngås dersom de som har utsatt seg for smitte i påsken,
tester seg når de kommer tilbake til Bergen og unngår nye kontakter før
testsvar.
– Alle må for øvrig begrense antall nærkontakter og følge alle regler og
anbefalinger som gjelder.
Lørdag 3. april
•

•
•
•

Det er registrert 36 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 6 (0-5), 2 (6-12), 9 (13-19), 4 (20-29), 6 (3039), 5 (40-49), 3 (50-59), 1 (60-69).
31 er nærkontakter og én er importsmitte. To har ukjent smittevei og
to har usikker smittevei.
Totaltallet er 5316.
1033 personer testet seg fredag 2. april.

– Vi ser økt antall påvist smittede til tross for lavere testaktivitet. Dette gir
grunn til uro, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen.

– De fleste er nærkontakter tilknyttet kjente utbrudd. Ettersom muterte
virus - som nå dominerer - er mer smittsomme, er det større sannsynlighet
enn før for at nærkontakter blir smittet. Nå er det svært viktig at alle
begrenser antall nærkontakter og for øvrig følger gjeldende regler og
anbefalinger, sier Hansen.
Fredag 2. april
•

•
•
•
•

Det er registrert 27 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 6 (13-19), 7 (20-29), 5 (30-39), 4 (40-49), 3
(50-59), 1 (60-69), 1 (over 80).
21 er nærkontakter og én er importsmitte. Fire har ukjent smittevei
og én har usikker smittevei.
Totaltallet er 5280.
1335 personer testet seg i løpet av torsdag 1. april.
– Mange nærkontakter til kjente utbrudd får påvist smitte. Det har
avgjørende betydning at nærkontakter overholder karanteneplikten.
Smittetallene holder seg på et uønsket høyt nivå. Vi er helt avhengige
av at alle følger de regler og anbefalinger som gjelder, for å unngå en
tredje smittebølge i Bergen, sier Trond Egil Hansen, medisinsk fagsjef
i Bergen kommune.

Torsdag 1. april
•

•
•
•

Det er registrert 25 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 1 (6-12), 3 (13-19), 4 (20-29), 4 (3039), 6 (40-49), 4 (50-59), 1 (60-69), 1 (70-79).
Tre er importsmitte, 15 er nærkontakter, fire har ukjent smittevei og
tre har usikker smittevei.
Totaltallet er 5253.
1918 personer testet seg onsdag 31. mars.

– Smittetallene har ikke vært økende de siste dagene, men er vedvarende
på et uønsket høyt nivå. Vi er fortsatt helt avhengige av at alle følger de
gjeldende regler og anbefalinger for å unngå en tredje smittebølge i
Bergen, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen i Bergen kommune.
Onsdag 31. mars

•

•
•
•

Det er registrert 21 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler
seg i aldersgruppene slik: 1 (6-12), 5 (13-19), 5 (20-29), 5 (30-39), 4 (5059), 1(70-79). 14 er nærkontakter, to har ukjent smittevei og tre har
usikker smittevei. To avventer bekreftelse på positiv hurtigtest eller
uklart prøvesvar.
Totaltallet er 5228.
50 mutasjoner er påvist. Se også avsnitt under tirsdag 30. mars.
2138 personer testet seg i løpet av tirsdag 30. mars.

Tirsdag 30. mars
•

•

•

Det er registrert 39 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er
nå 5203. Ett tilfelle er importsmitte, 25 er nærkontakter. Seks har
ukjent smittevei og sju har usikker smittevei. De smittede er fordelt
slik i aldersgruppen: 1 (6-12 år), 3 (13-19 år), 17, (20-29 år), 9 (30-39
år), 3 (40-49 år), 3 (50-59 år), 1 (60-69 år) og 2 (70-79 år).
Mutert virus: Laboratoriet på Haukeland universitetssjukehus mottar
store prøvemengder for tiden, og opplyser at de ikke har kapasitet til
å analysere mer enn 25 prosent av de positive koronatilfellene for
mutert virus. Nye utbruddsområder vil bli prioritert. Det er likevel
stort sett britisk mutert virus som er i omløp i Bergen nå, og det er
derfor stor sannsynlighet for at de som får påvist koronasmitte har
den britiske varianten. Denne er som kjent mer smittsom enn
variantene vi har hatt tidligere, og Bergen kommune legger derfor
oppfølgingen (sporing, isolasjon og karantene) opp med hensyn til
dette.
Det var 2891 personer som testet seg mandag 29. mars.

Mandag 29. mars
•

•

Det er registrert 17 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er
nå 5171. En av de smittede er importsmitte, to har usikker smittevei
og 14 er nærkontakter. De smittede er fordelt i aldersgruppen slik: 2
(6-12 år), 1 (13-19 år), 9 (20-29 år), 2 (30-39 år), 2 (40-49 år), 1 (50-59
år).
Det var 1931 personer som testet seg søndag 28. mars.

Søndag 28. mars

•

•

Det er registrert 24 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er
nå 5158. Fire av de smittede har ukjent smittevei, fem har usikker
smittevei, ellers er de fleste knyttet til kjente utbrudd. De smittede er
fordel i aldersgruppen slik: 1 (13-19 år), 12 (20-29 år), 1 (30-39 år), 4
(40-49 år, 1 (50-59 år) og 5 (70-79 år).
Det var 1731 personer som ble testet lørdag 27. mars.

Lørdag 27. mars
•

•
•

Det er registrert 29 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er
nå 5131. 20 av de smittede der nærkontakter, fire har ukjent
smittevei og fem har usikker smittevei. De smittede er fordelt i
aldersgruppen slik: 1 (0-5 år), 4 (6 -12 år), 12 (20-29 år), 6 (30-39 år), 4
(40-49 år), 1 (70-79 år) og 1 (80-89 år).
Det er kommet melding om 58 nye tilfeller av mutert virus, alle UKvariant.
Det var 3096 personer som ble testet fredag 26. mars.

Fredag 26. mars
•

•
•

Det er registrert 39 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er
nå 5102. 32 av tilfellene er nærkontakter, tre har ukjent smittevei og
fire har usikker smittevei. De smittede er fordelt i aldersgruppen slik:
3 (6-12 år), 24 (20-29 år), 7 (30-39 år), 2 (40-49 år), 1 (50-59 år) og 2
(60-69 år).
Det er kommet melding om 21 nye mutasjoner, alle britisk variant.
Det var 3408 personer som ble testet torsdag 25. mars, det er ny
rekord.

Torsdag 25. mars
•
•

•

Det er registrert 44 nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er
5064.
De 44 nye fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (6-12), 30 (20-29), 7
(30-39), 2 (40-49), 3 (50-59) og 1 (60-69). 29 av disse er nærkontakter.
En person har ukjent smittevei og tretten har usikker smittevei.
3246 personer testet seg i løpet av onsdag 24. mars. Dette er det
høyest antall testede på en dag i Bergen kommune.

Onsdag 24. mars

•
•

•
•

Det er registrert 31 nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er
5020.
De 31 nye fordeler seg slik i aldersgruppene: 5 (6-12), 3 (13-19), 10
(20-29), 3 (30-39), 3 (40-49), 5 (50-59), 1 (60-69), 1 (70-79). 18 er
nærkontakter og én er importsmitte. Seks personer har ukjent
smittevei og seks har usikkert smittevei.
Det er bekreftet 12 nye tilfeller av den britiske virusmutasjonen.
2908 personer testet seg i løpet av tirsdagen.

Tirsdag 23. mars
•

•

•

Det er registrert ti nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er nå
4990. Seks av tilfellene er nærkontakter, to har ukjent smittevei og to
har usikker smittevei. De smittede fordeler seg slik i aldergruppene:
1 (6 til 12 år), 2 (13-19 år), 2 (20-29 år), 2 (30-39 år), 2 (40-49 år) og 1
(50-59 år).
Det er bekreftet 14 nye tilfeller av muterte virus, 13 tilfeller av britisk
og ett tilfelle av sørafrikansk virusmutasjon. Dette gjelder
sekvensering fra prøver tatt mellom 16. – 18. mars.
Det var 2691 personer som testet seg mandag 22.mars.

Mandag 22. mars
•

•
•

Det er registrert ti nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er
nå 4981. De ti nye smittede fordeler seg slik på aldersgruppene: 2
(13-19), 3 (20-29 år), 3 (30-39), 1 (40-49 år), og 1 (50-59 år).
Fem av de smittede er nærkontakter og tre har usikker smittevei. To
tilfeller er importsmitte.
Det var 1447 personer som testet seg søndag 21. mars.

Søndag 21. mars
•

•
•

Det er registrert 16 nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er
nå 4971. De 16 nye smittede fordeler seg slik på aldersgruppene: 8
(20-29 år), 5 (30-39), 2 (40-49 år), og 1 (50-59 år).
Elleve av de smittede er nærkontakter og tre har ukjent smittevei. To
tilfeller er importsmitte.
Det var 1200 personer som testet seg lørdag 20. mars.

Lørdag 20. mars
•

•
•
•

Det er registrert elleve nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet
er nå 4956. De elleve nye smittede fordeler seg slik på
aldersgruppene: 1 (0-5 år) 1 (13-19 år), 7 (20-29 år), 1 (40-49 år), og 1
(60-69 år).
Sju av de smittede er nærkontakter og tre har ukjent eller usikker
smittevei. Ett tilfelle er importsmitte.
Det var 1513 personer som testet seg fredag 19. mars.
Det er påvist fem nye tilfeller av muterte virus, fire av britisk variant
og ett sørafrikansk.

Fredag 19. mars
•

•

•

Det er registrert ti nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er
nå 4945. To er importsmitte, seks er nærkontakter, én har ukjent
smittevei og én har usikker smittevei. De ti nye fordeler seg slik på
aldersgruppene: 4 (20-29 år), 1 (30-39 år), 1 (40-49 år), 2 (50-59 år), 1
(60-69 år) og 1 (70-79 år).
Det er påvist elleve nye tilfeller av muterte virus, ti av britisk variant
og ett sørafrikansk. Dette er sekvensering av prøver tatt mellom 14.
og 16. mars.
Det var 1496 personer som testet seg torsdag 18. mars.

Torsdag 18. mars
•

•
•
•

Det er registrert 16 nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er
4937. De 16 nye fordeler seg slik på aldersgruppene: 3 (13-19), 4 (2029), 2 (30-39), 1 (40-49), 3 (50-59), 3 (60-69).
Ni av de smittede er nærkontakter og to er importsmitte. Tre har
ukjent smittevei, og én har usikker smittevei.
Det er påvist fire nye muterte virus av den britiske varianten.
1676 personer testet seg i løpet av onsdag 17. mars.

Onsdag 17. mars
•

Det er registrert fem nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er
nå 4921. De fem nye smittede fordeler seg slik på aldersgruppene: 1
(13-19 år), 1 (20-29 år), 1 (50-59 år), 1 (60-69 år) og 1 (70-79 år).

•
•

•

To av de smittede er nærkontakter og en har ukjent smittevei. To
tilfeller er importsmitte.
Det er totalt åtte nye påviste smittetilfeller med mutert virus. Av
disse er det ett tilfelle av den sørafrikanske varianten og sju av den
britiske.
Det var 1611 personer som testet seg tirsdag 16. mars.

Tirsdag 16. mars
•

•

•

Det er registrert ti nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er nå
4916. Ett av tilfellene er importsmitte, åtte er nærkontakter og én har
ukjent smittevei. De smittede fordeler seg slik i aldergruppene: 2 (2029 år), 2 (40-49 år ), 4 (50-59 år) og 2 (70-79 år).
Det er påvist 21 nye tilfeller av muterte virus, 20 britisk variant og en
sørafrikansk mutant. Dette gjelder sekvensering fra prøver tatt
mellom 8. – 3. mars.
Det var 1900 personer som testet seg mandag 15.mars.

Mandag 15. mars
•

•

Det er registrert seks nye smittede siden forrige rapport. To er
importsmitte og fire er nærkontakter. Totaltallet er 4 908. De seks
fordeler seg slik i aldersgruppene: 2 (20-29), 1 (30-39), 1 (40-49) og 2
(50-59).
965 personer testet seg i løpet av søndag 1. mars.

Søndag 14. mars
•

•
•

Det er registrert seks nye smittede siden forrige rapport. To er
importsmitte og en er nærkontakt. To har ukjent og en har usikker
smittevei. Totaltallet er 4 902. De seks fordeler seg slik i
aldersgruppene: 3 (20-29), 2 (40-49) og 1 (60-69).
Det er bekreftet ett nytt tilfelle av britisk virusmutasjon.
805 personer testet seg i løpet av lørdag 13. mars.

Lørdag 13. mars
•

Det er registrert 15 nye smittede siden forrige rapport. Fem er
nærkontakter. Fire har ukjent og fire har usikker smittevei.

•
•

Totaltallet er 4896. De 15 fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (6-12),
5 (20-29), 2 (30-39), 3 (40-49), 3 (50-59) og 1 (70-79).
Det er bekreftet ett tilfelle av britisk virusmutasjon.
1553 personer testet seg i løpet av fredag 12. mars.

Fredag 12. mars
•

•
•

Det er registrert åtte nye smittede siden forrige rapport. Én er
importsmitte og fem er nærkontakter. To har usikker smittevei.
Totaltallet er 4881. De åtte fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (1319), 2 (20-29), 2 (30-39), 3 (50-59).
Det er bekreftet 24 tilfeller av britisk virusmutasjon, og ett tilfelle av
den sørafrikanske versjonen.
1488 personer testet seg i løpet av torsdag 11. mars.

Torsdag 11. mars
•

•
•

Det er registrert fire nye smittede siden forrige rapport. Én er
importsmitte og tre er nærkontakter, hvorav to tilknyttet Rothaugenutbruddet. Totaltallet er 4874. De fire fordeler seg slik i
aldersgruppene: 1 (13-19), 1 (20-29), 1 (40-49), 1 (50-59).
Det er bekreftet 21 tilfeller av britisk virusmutasjon, og fem tilfeller av
den sørafrikanske versjonen.
1738 personer testet seg i løpet av onsdag 10. mars.

Onsdag 10. mars
•

•
•

Det er registrert 27 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er
nå 4871. Mange smittede er kjente nærkontakter, to er importsmitte,
fire har ukjent smittevei og fire har usikker smittevei. Fem av de nye
smittetilfellene er tilknyttet Rothaugen skole. De smittede de er
fordelt slik i aldersgrupper: 1 (0-5 år), 5 (6-12 år), 2 (13 -19 år), 6 (20-29
år), 2 (30-39 år), 3 (40-49 år), 3 (50 -59 år), 3 (60-69 år) og 2 (70-79 år).
Det er ikke kommet melding om nye tilfeller av mutert virus.
Det var 2370 personer som testet seg i går.

Tirsdag 9. mars

•

•

•

•

Det er registrert 14 nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er
nå 4846. De 14 nye smittede fordeler seg slik på aldersgruppene: 3
(13-19 år), 2 (20-29 år), 1 (30-39 år), 5 (40-49 år) og 3 (50-59 år).
Seks av de smittede er nærkontakter og seks har ukjent eller usikker
smittevei. Fire av smittetilfellene er knyttet til Rothaugen skole. To
tilfeller er importsmitte.
Det er totalt 13 nye påviste smittetilfeller med mutert virus. Disse 13
er sekvenseringer av prøver sendt inn før helgen. Av disse er det fire
tilfeller av den sørafrikanske varianten og ni av den britiske.
Det var 2705 personer som testet seg mandag 8. mars. Dette er det
høyest antall testede på en dag i Bergen kommune.

Mandag 8. mars
•

•

•

Det er registrert 21 nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er
nå 4832. De 21 nye smittede fordeler seg slik på aldersgruppene: 1 (612 år), 5 (13-19 år), 10 (20-29 år), 2 (30-39 år) og 3 (40-49 år).
14 av de smittede er nærkontakter og syv har ukjent eller usikker
smittevei. Fem av smittetilfellene er knyttet til Rothaugen skole.
To av de nye smittetilfellene er knyttet til en byggeplass på Kronstad.
Det var 1193 personer som testet seg søndag 7. mars.

Søndag 7. mars
•

•

Det er registrert ni nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er
nå 4811. Seks tilfeller er nærkontakter, og tre har ukjent smittevei.
Fire av tilfellene er tilknyttet Rothaugen skole. De smittede er fordelt
i aldersgruppen: 1 (6-12 år), 2 (13 -19 år), 2 (20-29 år), 3 (40-49 år) og 1
(60-69 år).
Det var 892 personer som testet seg 6. mars.

Lørdag 6. mars
•

•
•

Det er registrert ni nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er
nå 4802. Åtte tilfeller er nærkontakter, og én har usikker smittevei.
Åtte av tilfellene er tilknyttet Rothaugen skole. De smittede er fordelt
i aldersgruppen: 5 (13 -19 år), 1 (30-39 år), 1 (40-49 år) og 2 (50-59 år).
Det er kommet melding om seks nye tilfeller av mutert virus, britisk
variant, hvorav to tilknyttet Rothaugen skole.
Det var 1515 personer som testet seg 5. mars.

Fredag 5. mars
•

•
•

Det er registrert 18 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er
nå 4793. Ett tilfelle er importsmitte, elleve er nærkontakter, tre har
ukjent smittevei og tre har usikker smittevei. Fem av tilfellene er
tilknyttet Rothaugen skole. De smittede er fordelt i aldersgruppen: 2
(6-12 år), 3 (13 -19 år), 4 (20-29 år), 3 (30-39 år), 4 (40-49 år), 1 (50-59
år) og 1 (60-69 år).
Det er kommet melding om åtte nye tilfeller av mutert virus, britisk
variant, hvorav seks tilknyttet Rothaugen skole.
Det var 1366 personer som testet seg 4. mars.

Torsdag 4. mars
•

•
•

•

Det er registrert syv nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er
4773 (se avsnitt om totaltall lengre oppe). De syv nye fordeler seg slik
i aldersgruppene: 1 (6-12), 3 (20-29), 1 (30-39) 1 (40-49) og 1 (50-59).
To personer er importsmitte, og to er nærkontakter. Én person har
ukjent smittevei og to har usikker smittevei.
Det er rapportert om ett nytt tilfelle av sørafrikansk variant, der
vi ennå ikke har avklart tilknytningen. I tillegg er det påvist seks
seks nye tilfeller med britisk variant.
1367 personer testet seg onsdag 3. mars.

Onsdag 3. mars
•

•
•
•

Det er registrert ni nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er
4770 (se avsnitt om totaltall lengre oppe i artikkelen). De ni nye
fordeler seg slik i aldersgruppene: 3 (13-19), 1 (20-29), 1 (30-39), 3
(40-49) og 1 (50-59).
Fem er nærkontakter og to er importsmitte, mens to har usikker
smittevei.
Ingen rapport om nye tilfeller av mutert virus.
1434 personer testet seg i løpet av tirsdagen.

Tirsdag 2. mars
•

Det er registrert 18 nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er
4769. De 18 nye smittetilfellene fordeler seg slik på aldersgruppene:

•

•
•

1 (0-5), 3 (13-19), 1 (20-29), 6 (30-39), 4 (40-49), 1 (50-59), 1 (60-69) og
1 (80-89).
Åtte er nærkontakter, én har ukjent smittevei og én har usikker
smittevei. Smitteveien hos flere er ikke kartlagt ennå siden
smittesporingen i går måtte prioritere å varsle over 300 personer
som skulle i karantene i forbindelse med et utbrudd på Rothaugen
skole.
Det er meldt om åtte smittetilfeller med mutert virus, hvorav sju med
den britiske varianten.
1445 personer testet seg i løpet av mandag 1. mars.

Mandag 1. mars
•

•

Det er registrert tre nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er
nå 4751. Disse tre smittede er nærkontakter til personer med kjent
smitte. De fordeler seg slik på aldersgruppene: 1 (13-19 år) og 2 (2029 år).
Det var 1179 personer som testet seg søndag 28. februar.

Søndag 28. februar
•

•
•

Det er registrert 14 nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er
4750. De 14 nye fordeler seg slik på aldersgruppene:
1 (13-19), 3 (20-29), 7 (30-39), 1 (40-49), 2 (50-59).
Fem er nærkontakter, to har ukjent smittevei og fem har usikker
smittevei.
801 personer testet seg i løpet av lørdag 27. februar.

Lørdag 27. februar
•

•
•

Det er registrert seks nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet
er 4736. De seks nye fordeler seg slik på aldersgrupper: 2 (30-39), 2
(40-49), 2 (50-59). Fem er nærkontakter og én har ukjent smittevei.
Det er registrert ett nytt tilfelle av mutert virus (britisk).
1256 personer testet seg i løpet av fredag 26. februar.

Fredag 26. februar
•

Det er registrert ni nye smittede forrige rapport, totaltallet er nå
4730. Fem av de smittede er nærkontakter, to har ukjent smittevei,

•

•

en har usikker smittevei. Antall smittede fordeler seg på følgende
aldergrupper: 1 (6-12 år), 2 (13-19 år), 1 (20-29 år), 4 (30-39) og 1 (4049 år).
Kommunen har fått melding om syv nye tilfeller med britiske variant
og tre tilfeller med sørafrikansk mutant. Nesten alle har tilknytning
til kjent klynge eller er nærkontakt til en person med kjent smitte,
men det er noen sporadiske tilfeller. Tallet er noe høyt i dag og
skyldes etterregistrering av tilfeller som ikke ble registrert dagen før.
Det var 1284 personer som testet seg i går. På lørdag stenger
teststasjonen på Spelhaugen to timer tidligere enn vanlig, klokken
16.00, på grunn av arbeid i strømnettet.

Torsdag 25. februar
•

•
•

Det er registrert 14 nye smittede siden forrige rapport. To av dem er i
aldersgruppen 6-12, to i alderen 13-19, to i alderen 20-29, fem i
alderen 30-39, to i alderen 50-59 og én i 60-69.
Det er rapportert to nye tilfeller av den britiske varianten av viruset.
Det var 1116 personer som testet seg i løpet av onsdag 24. februar.

Onsdag 24. februar
•

•
•

Det er registrert elleve nye smittede siden forrige rapport. De
smittede er fordelt i aldersspennet 6 til 49 år. Totaltallet er 4708. Fem
av tilfellene har ukjent smittevei, en har usikker smittevei.
Det er kommet melding om ett nytt tilfelle av den sør-afrikanske
varianten av mutert virus.
Det var 1116 som testet seg i løpet av tirsdag 23. februar.

Tirsdag 23. februar
•

•
•

Det er registrert seks nye smittede siden forrige rapport, de smittede
er fordelt i aldersspennet 9 til 42 år. Totaltallet er 4700. Ett av
tilfellene er importsmitte.
Det er kommet melding om fire nye tilfeller av den britiske varianten
av mutert virus.
Det var 1333 som testet seg i går.

Mandag 22. februar

•

•

Det er registrert fire nye smittede siden forrige rapport, hvorav én er
importsmitte, én er nærkontakt og to er ukjent eller usikker
smittevei. Totaltallet er 4695. De smittede er i alderen 20-59 år.
727 personer testet seg i løpet av søndag 21. februar.

Søndag 21. februar
•

•
•

Det er registrert to nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er
nå 4693. De smittede er fordelt i aldersspennet 30-50 år. Begge har
kjent smittevei knyttet til kjente utbrudd.
Det er ikke meldt om nye tilfeller av sør-afrikansk eller britisk mutert
virus
Det var 572 personer som testet seg 20. februar.

Lørdag 20. februar
•

•
•

Det er registrert sju nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er
nå 4691. De smittede er fordelt i aldersspennet 0-89 år. 4 er
nærkontakter, 3 har ukjent smittevei.
Det er ikke meldt om nye tilfeller av sør-afrikansk eller britisk mutert
virus.
Det var 963 personer som testet seg 19. februar.

Fredag 19. februar
•

•

•

Det er registrert 17 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er
nå 4684. De smittede er fordelt i aldersspennet 0-69 år. Fem av
tilfellene har ukjent smittevei, tre har usikker smittevei.
Det er meldt om fire nye tilfeller av sør-afrikansk variant av mutert
virus og også fire nye tilfeller av den britiske varianten. Totalt har
Bergen dermed hatt 49 tilfeller med sør-afrikansk og 36 med britisk
variant.
Det var 1167 personer som testet seg 18. februar.

Torsdag 18. februar
•

Det er registrert elleve nye smittede siden forrige rapport, totaltallet
er nå 4668. De smittede er fordelt i aldersspennet 0-69 år. Syv av
tilfellene har ukjent smittevei, en har usikker smittevei.

•

•

Det er meldt om 13 tilfeller av sør-afrikansk variant av mutert virus
og fem nye tilfeller av den britiske varianten. Totalt har Bergen
dermed hatt 45 tilfeller med sør-afrikansk og 32 med britisk variant.
- De nye tilfellene av mutert virus var forventet. Når vi oppdager
smittetilfeller hos innbyggere som er nærkontakter til utbrudd av
mutert virus, antar vi i utgangspunktet at også de er smittet med det
muterte viruset. Alle de nye tilfellene kan knyttes til kjente klynger
eller enkelttilfeller med utbrudd av mutert virus, sier
smittevernoverlege Frank van Betten.
Det var 1205 personer som testet seg i går.

Onsdag 17. februar
•

•
•

Det er registret elleve nye smittede siden forrige rapport, totaltallet
er nå 4658. De smittede er fordelt i aldersspennet 0-89. Fire har
ukjent smittevei, fire har usikker smittevei.
Det er meldt ett tilfelle av mutert virus, men det er ikke nok materiale
til å avgjøre hvilken virusvariant det er.
Det var 1322 personer som testet seg i går.

Tirsdag 16. februar

Det er registrert åtte nye smittede siden forrige rapport, hvorav én er
importsmitte, fem er nærkontakter og to har ukjent eller usikker smittevei.
Totaltallet er 4646. De smittede er i alderen 6-69 år.
Det har kommet melding om 12 nye tilfeller med mutert virus. 8 personer
har fått påvist den sør-afrikanske varianten og fire har fått påvist den
britiske varianten. Dermed har Bergen totalt hatt 32 tilfeller med sørafrikansk virus og 27 med britisk.
En av årsakene til at dagens tall er høyt er at ingen prøver sekvenseres i
helgen. Dagens tall er dermed en oppsamling av tester fra personer som
fikk påvist covid-19 før helgen.
- Det er uansett bekymringsfullt med så mange nye tilfeller med mutert
virus. Tilfellene med det sør-afrikanske viruset er knyttet til allerede kjente
klynger, mens for to av tilfellene med britisk virus har vi ennå ikke funnet
tilknytning til en kjent klynge. Vi jobber videre med smittesporing for å

finne ut av smitteveiene for disse, sier smittevernoverlege Frank van
Betten.
Det var 1591 som testet seg 15. februar
Mandag 15. februar
•

•

Det er registrert 4 nye smittede siden forrige rapport, hvorav én er
importsmitte og fire er nærkontakter. Totaltallet er 4639. De
smittede er i alderen 20-89 år.
704 personer testet seg i løpet av søndag 14.februar.

Søndag 14. februar
•

•

Det er registrert 7 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er nå
4634. De nye er enten nærkontakter eller tilknyttet kjente
utbrudd. Gjennomsnittsalder er 43 år.
Det var 710 personer som testet seg i løpet av lørdagen, mot 649
forrige lørdag. På ukens 6 første dager har 9018 testet seg, mot 6603
uken før.

Lørdag 13. februar
•

•

•

Det er registrert 13 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er
nå 4627. Ti er nærkontakter og foreløpig har tre ukjent eller usikker
smittevei.
Kommunen har fått melding om tre nye smittetilfelle med sørafrikansk-mutant tilknyttet kjent klynge og to nye tilfeller med britisk
mutant. For tilfellene med britisk mutant jobbes det med å avklare
om disse er knyttet til kjent klynge. Det er nå totalt registrert 24
tilfeller av sør-afrikansk mutant, og 23 tilfeller av britisk mutant.
Det var 1521 personer som testet seg i løpet av fredagen.

Fredag 12. februar
•

Det er registrert 18 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er
nå 4614. De smittede er i alderen 2-69 år. To har ukjent smittevei, fire
har usikker smittevei. Kommunen har fått melding om ett nytt
smittetilfelle med sør-afrikansk-mutant tilknyttet kjent klynge og

•

ingen nye tilfeller med britisk mutant. Det er nå totalt registrert 21
tilfeller av sør-afrikansk mutant, og 21 tilfeller av britisk mutant.
Det var 1224 personer som testet seg i løpet av torsdagen.

Torsdag 11. februar
•

•

•

Det er registrert 22 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er
nå 4601. De smittede er i alderen 4-79 år, ni av dem har ukjent
smittevei.
Det har kommet melding om tre nye tilfeller av mutert virus. To av
disse gjelder sør-afrikansk virus og er tilknyttet kjent klynge, og ett
tilfelle er britisk virus som er importsmitte. Totalt er det nå 21 tilfeller
med britisk variant og 20 med sør-afrikansk variant.
Det var 1550 personer som testet seg i går.

Onsdag 10. februar
•

•

•

Det er registrert fem nye smittede siden forrige rapport, totalt nå
4582. De smittede er i alderen 10-48 år, en er importsmitte og to har
ukjent smittevei.
Det er kommet melding om to nye smittetilfeller med mutert virus,
begge tilhørende den sør-afrikanske varianten. Totalt har Bergen nå
fått 20 tilfeller med britisk variant og 18 med sør-afrikansk
variant. De to nye tilfellene kan begge knyttes til tidligere nevnte
byggeplasser. Kommunen avventer sekvensering av prøver fra flere
smittede med tilknytning til disse byggeplassene.
- Foreløpig kan vi ikke se at noen i nærområdet til disse
byggeplassene har blitt smittet. De smittede med mutert virus har
enten jobbet på disse arbeidsplassene eller vært nærkontakt til noen
som har jobbet der, sier smittevernoverlege Frank van Betten.
Det var 1908 personer som testet seg i går, det er 1053 flere enn
forrige tirsdag. Spelhaugen må kjøre med noe redusert kapasitet på
grunn av kulden, men det er god kapasitet på legevakten og
Festplassen.

Tirsdag 9. februar

Det er registrert 14 nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er nå
4580. De smittede er i alderen 5-58 år, to er importsmitte åtte har ukjent
eller usikker smittevei og fire er nærkontakter.

Kommunen har fått melding om 13 nye tilfeller av mutert virus. Ni av
tilfellene gjelder sør-afrikansk virus og fire gjelder britisk virus. Det er nå
totalt 16 tilfeller med sør-afrikansk virus og 20 med britisk virus.
- Vi har mange nye tilfeller med mutert virus nå, og det jobbes for fullt med
smittesporingsarbeidet. Vi ser særlig en bekymringsfull vekst knyttet til det
sør-afrikanske viruset. Det er nå fem tilfeller med dette viruset knyttet til
Kronstad og elleve tilfeller knyttet til Fantoft. Situasjonen er fortsatt
uoversiktlig, sier smittevernoverlege Frank van Betten.
Det var 2105 personer som testet seg mandag. Drop-in på Spelhaugen
åpnet igjen i dag.
Mandag 8. februar
•

•

Det er registrert fire nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er
nå 4566. De smittede er i alderen 6 -37 år, en er importsmitte og to
har ukjent smittevei. Det er ikke meldt om nye tilfeller av mutert
virus i går.
- Vi setter stor pris på at Haukeland universitetssjukehus også har
jobbet med sekvensering av prøver i helgen og forventer å få flere
positive tilfeller utover dagen når de er ferdige med sine analyser,
sier smittevernoverlege Frank van Betten.
Smittevernoverlegen jobber nå intensivt med å få oversikt over
smittesituasjonen knyttet til mutert virus i Bergen. Det vil derfor ikke
være mulig å besvare alle mediehenvendelser. Media bes om å
kontakte kommunikasjonsrådgiver Nina Johnsen som nå tar imot
henvendelser fra media til smittevernoverlegen og om
smittesporingsarbeidet Hun kan kontaktes på epost Nina.johnsen@bergen.kommune.no og telefon 932 61 484.
Det var 1035 personer som testet seg søndag. Drop-in på Spelhaugen
åpner igjen tirsdag.

Søndag 7. februar
•

Det er registrert 13 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er
nå 4567. De smittede er i alderen 2-69 år, 1 er importsmitte og 8 har
ukjent eller usikker smittevei. Fem tilfeller er tilknyttet en byggeplass

•

•

der det er risiko for spredning av sør-afrikansk virus. Det vil bli gitt
flere opplysninger om dette på pressekonferanse i dag.
Bergen kommune har ikke fått melding om nye påviste tilfeller med
mutert virus siden forrige rapport. Totalt har Bergen kommune hatt
syv tilfeller med sør-afrikansk virus og 16 med den britiske varianten.
Det var 649 som testet seg i løpet av lørdagen.

Lørdag 6. februar
•

•

Det er registret 7 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er nå
4554. De smittede er i alderen 22-44 år, 1 er nærkontakt, 6 har ukjent
eller usikker smittevei.
Siden forrige melding har kommunen fått vite om 8 nye tilfeller med
mutert virus. 2 av tilfellene er med den sør-afrikanske varianten av
virus og 6 er med den britiske varianten. Totalt har Bergen kommune
hatt 7 tilfeller med sør-afrikansk virus og 16 med den britiske
varianten.
- Vi har flere tilfeller med mutert virus som ikke er knyttet til
hverandre og der vi ikke klarer å spore hvor smitten kommer fra. Det
gjør oss bekymret, sier smittevernoverlege Frank van Betten.

•

- Situasjonen vurderes nå i dialog med nasjonale myndigheter, sier
helsebyråd Beate Husa.
Det var 1073 som testet seg i løpet av fredagen.

Fredag 5. februar
•

•
•

•

Det er registrert 14 nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er
4547. De smittede er i alderen 2-53 år. 10 er nærkontakter, fire har
ukjent eller usikker smittevei.
2 nye tilfeller av den sør-afrikanske varianten av mutert virus og ett
tilfelle av den britiske varianten.
Det er ingen smittede beboere på sykehjem. Tre ansatte har påvist
covid-19. Sykehjemmene har kommet langt i vaksineringen av
beboerne, og vi vil derfor fra nå av bare melde dersom det kommer
nye smittede beboere. Smittesituasjonen på sykehjem vil dermed
ikke lenger bli omtalt daglig i disse meldingene.
1418 personer testet seg i løpet av torsdag 4. desember.

Torsdag 4. februar
•

•

Det er registrert syv nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er
nå 4533. De smittede er i alderen 18 – 52 år, fire av dem har ukjent
smittevei.
Bergen kommune har fått melding om to nye tilfeller av den sørafrikanske varianten av mutert virus.
- Det forventes noen flere positive tilfeller fremover siden noen
nærkontakter er covid-19-positive men her er ikke prøvene
sekvensert ferdig. Det er viktig at Haukeland universitetssjukehus nå
har startet med sekvensering slik at vi får raskt svar og dermed hurtig
kan sette i gang med smitteforebyggende tiltak, sier
smittevernoverlege Frank van Betten.

•

Smittesporingen er etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet utvidet
til et tidsrom 14 dager tilbake i tid, og nærkontaktene kontaktes på
nytt for fornyet utspørring. Også nærkontakter til nærkontakter
testes. Personer som bor i husstandene til dem som er direkte
nærkontakter til et smittetilfelle med mutert virus, settes i
karantene.
Smittevernoverlegen orienterer om situasjonen for byrådet i dag
klokken 09.45. Byrådet vil informere om status for media klokken
12.00 i dag. Egen presseinvitasjon sendes ut om dette.
Det var 1194 personer som testet seg i går. Spelhaugen er fortsatt
stengt, men det er god kapasitet på Festplassen og Legevakten.

Onsdag 3. februar

Fra torsdag 4. februar endrer vi tidspunkt for melding av smitte- og testtall.
Ny rutine er at tallene meldes klokken 10.00 i denne artikkelen alle dager,
også i helger.
•

•

Det er registret 12 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er nå
4526. De smittede er i alderen 19-52 år, tre er importsmitte og seks
har ukjent smittevei.
Haukeland universitetssjukehus har meldt om to tilfeller av mutert
virus for innbyggere i Bergen kommune, en med britiske mutantvirus

•

og en med sør-afrikansk. Det tas nå en grundig sjekk der man går
tilbake 14 dager i tid for å finne smittekilde. Nærkontaktene
kontaktes på nytt for fornyet utspørring.
- Vi følger situasjonen tett og holder på å undersøke om det er flere
tilfeller med mutert virus. Vi driver grundig smittesporing og
understreker at alle som er smittet med covid-19 må etterleve
isolasjonsregler og nærkontakter må gå i karantene. Ved mer
spredning av mutert virus vil det raskt komme på plass tiltak for å
stanse smitten, sier smittevernoverlege Frank van Betten.
Det var 855 personer som testet seg 2. februar.

Tirsdag 2. februar
•

•

Det er registrert seks nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet
er 4514. De smittede er i alderen 13-49 år. To tilfeller er importsmitte,
ett har usikker smittevei. Ingen beboere på sykehjem er smittet. Fem
ansatte på sykehjem er smittet. Det er ikke registrert flere tilfeller av
mutert virus.
1414 personer testet seg i løpet av mandag 1. februar. Spelhaugen
teststasjon holder stengt tirsdag og onsdag på grunn av kulde.
Kapasiteten er økt på Legevakten og Festplassen.

Mandag 1. februar
•

•
•

Det er registrert 9 nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er
4509. De smittede er i alderen 12-55 år. Ett tilfelle er importsmitte,
ett har ukjent smittevei og syv er nærkontakter.
Ingen beboere på sykehjem er smittet med covid-19. Fem ansatte er
smittet.
695 personer testet seg i løpet av søndag 31. januar.

Vi har fått svar i helgen om sekvensering fra Folkehelseinstituttet der to av
prøvene var positive med tanke på mutasjon fra Storbritannia. Prøvene
ble tatt for mer enn 3 uker siden og har ikke sammenheng med de 16
nærkontaktene det har vært spørsmål om. Det er ikke noe som tyder på at
vi har et utbrudd i Bergen med mutert virus.
Vi etterstreber at alle medier skal få samtidig tilgang til ny informasjon om
mutert virus. Kommunen vil som hovedregel komme med oppdatert

informasjon om eventuelle endringer i denne artikkelen daglig kl.
1400. Ved større endringer i situasjonen kan det bli aktuelt å sende ut
pressemelding eller å invitere til pressekonferanse.
Søndag 31. januar
•

•

Det er registrert tre nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er
nå 4502. De smittede er i alderen 37-50 år. Ett av tilfellene er
importsmitte, ett har ukjent smittevei.
Det var 561 personer som testet seg i løpet av lørdag.

Lørdag 30. januar
•

•

Det er registrert 14 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er
nå 4498. De smittede er i alderen 5-57 år. To av tilfellene er
importsmitte, to har ukjent smittevei.
Det var 1146 personer som testet seg 29. januar.

Fredag 29. januar
•

•

Det er registrert 12 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
i alderen 4-66 år, to av tilfellene er importsmitte. Ingen av de
smittede er registrert med ukjent smittevei, men for seks av tilfellene
er smitteveien foreløpig usikker. Totaltallet er nå 4484.
Det var 1278 personer som testet seg 28. januar.

Torsdag 28. januar
•

•
•

Det er registrert 25 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er
nå 4501. De smittede er i alderen 3-64 år, to av tilfellene er
importsmitte og seks har ukjent smittevei.
Det var 1223 personer som testet seg 27. januar.
Den siste beboeren som hadde covid-19 på sykehjem (på Fantoft
omsorgssenter) er nå friskmeldt så det er for tiden ingen smittede
beboere. Fire ansatte på sykehjem har påvist covid-19.

- I dag er alle sykehjemmene friskmeldte, og jeg vil benytte anledningen til
å berømme ledere og ansatte på sykehjem for innsatsen de gjør for å
hindre at beboerne blir smittet. Mange ansatte gjør store oppofrelser i eget
privatliv for å unngå smitte og sykehjemmene jobber systematisk med

utbruddsmøter der de raskt griper fatt i situasjonen og driver omfattende
testing av ansatte og beboere når det oppdages smitte, sier byråd for eldre,
helse og frivillighet, Beate Husa.
- I tiden fremover er vi særlig bekymret for at tilfeller av det muterte viruset
skal oppdages i Bergen og komme inn på et av våre sykehjem før vi får
gjennomført to runder med vaksinering av beboere og ansatte. Det er
derfor fortsatt viktig med besøksrestriksjoner. Hvis et sykehjem får
utbrudd står en egen utbruddstropp med ansatte klare til å hjelpe
sykehjemmet som blir rammet, sier Husa.
Onsdag 27. januar
•

•
•

Det er registrert 11 nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er
4476. De smittede er i alderen 11-61 år. 4 tilfeller er importsmitte og
én er nærkontakt.
Én beboer og åtte ansatte ved sykehjem er smittet med covid-19.
1588 personer testet seg i løpet av tirsdag 26. januar.

Tirsdag 26. januar
•

•

Det er registrert 18 nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er
4467. De smittede er i alderen 6-71 år. 2 er importsmitte og 11 er
nærkontakter.
1809 personer testet seg mandag 25. januar.

Mandag 25. januar
•

•

Det er registrert 2 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er nå
4421. De smittede er 34 og 43 år, en nærkontakt og en
asymptomatisk arbeidsinnvandrer med mulig gammel smitte. 4
beboere og 10 ansatte på sykehjem er nå smittet. 22. januar døde en
beboer på Slettebakken menighets eldresenter. Dette er den 43.
beboeren på sykehjem som er død.
987 personer testet seg søndag 24. januar.

Søndag 24. januar

•

•

Det er registrert 4 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er i
alderen 32-56 år. To tilfeller er importsmitte og to er uten kjent
smittevei.
629 personer testet seg lørdag 23. januar.

Lørdag 23. januar
•
•

Det er registrert 9 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er i
alderen 9-54 år. To tilfeller er importsmitte.
899 personer testet seg fredag 22. januar.

Fredag 22. januar
•

•

Det er registrert 7 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er i
alderen 21-71 år. To tilfeller er importsmitte. 5 beboere og 9 ansatte
på sykehjem er smittet med covid-19.
923 personer testet seg torsdag 21. januar.

Torsdag 21. januar
•

•

Det er registrert elleve nye smittede siden forrige rapport. De
smittede er i alderen 25-73 år. Fire av tilfellene er importsmitte. Fem
beboere og elleve ansatte på sykehjem er nå smittet med covid-19.
Det var 1021 personer som testet seg 20. januar.

Onsdag 20. januar
•

•

Det er registrert ti nye smittede siden forrige rapport. De smittede er i
alderen 18-62 år. Fire av tilfellene er importsmitte, tre har ukjent
smittevei. Det er nå fem beboere og 15 ansatte på sykehjem som er
smittet med covid-19.
Det var 942 personer som testet seg 19. januar.

Tirsdag 19. januar
•

•
•

Det er påvist 14 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er nå
4384. De smittede er i alderen 9-64 år, tre av dem er testet på
Flesland og fire har ukjent smittevei.
På sykehjem er 5 beboere og 14 ansatte nå smittet med covid-19.
Det var 1300 personer som testet seg i går (rettet fra 1027).

Mandag 18. januar
•
•

•

Det er påvist 9 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er i
alderen 22-47 år. Fem av tilfellene er importsmitte.
Totalt er det 4.401 personer som er registrert smittet. Det er 5
beboere på sykehjem som er smittet med covid-19 nå. Skjoldtunet
sykehjem ble friskmeldt i helgen, og det er nå 4 smittede beboere på
Slettebakken menighets eldresenter og 1 smittet beboer på Fantoft
omsorgssenter. Totalt er 9 ansatte på sykehjem smittet.
Det var 974 personer som testet seg i løpet av 17. januar.

Søndag 17. januar
•

•
•

Det er påvist 7 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er i
alderen 27-82 år. Ett tilfelle av importsmitte og ett med ukjent
smittevei.
Totalt er det 4.394 personer som er registrert smittet.
Det var 654 personer som testet seg i løpet av 16. januar.

Lørdag 16. januar
•
•
•

Det er påvist elleve nye smittede siden forrige rapport. De smittede
er i alderen 13-53 år. Fire av tilfellene er importsmitte.
Totalt er det 4.387 personer som er registrert smittet.
Det var 983 personer som testet seg i løpet av 15. januar.

Fredag 15. januar
•

•

Det er påvist elleve nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er
nå 4376. De smittede er i alderen 10- 53 år, to av dem er importsmitte
og én har ukjent smittevei.
Fem beboere og åtte ansatte på sykehjem er smittet med covid-19.
Det var 1091 personer som testet seg i går. Det er nå gjennomført
mer enn 200.000 koronatester i Bergen (200.794 tester).
- Innbyggerne i Bergen har vært veldig flinke til å teste seg, og dette
har vært helt avgjørende for å redusere smittespredningen i Bergen.
Jeg er stolt over ledere og ansatte i våre tjenester som nå har klart å
ta over 200.000 tester. Legevaktsjefen og hennes ansatte har strukket
seg langt og gjort en imponerende jobb for at flest mulig skal få teste
seg, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa.

Torsdag 14. januar
•

•
•

Det er påvist 22 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er i
alderen 8-78 år. 10 tilfeller er importsmitte. 5 beboere og 9 ansatte
ved sykehjem er smittet.
Totalt er det 4365 personer som er registrert smittet.
1070 personer testet seg i løpet av onsdag 13. januar.

Onsdag 13. januar
•

•

Det er påvist 23 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er i
alderen 17-79. 10 av tilfellene er importsmitte. 5 beboere og 8
ansatte på sykehjem er smittet.
1069 personer testet seg i løpet av tirsdag 12. januar.

Tirsdag 12. januar
•

•

Det er påvist 22 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er nå
4324. De smittede er i alderen 8-90 år, 12 av tilfellene er
importsmitte.
Det er fire beboere og åtte ansatte på sykehjem som er smittet med
covid-19.
Det var 1902 personer som testet seg 11. januar.

Mandag 11. januar
•

•

Det er registrert 16 nye smittede siste døgn. Totaltallet er nå
4305. Personene som er registrert smittet er mellom 13-69 år. Seks
av tilfellene er importsmitte.
Det er fire beboere på sykehjem som er smittet med covid-19 (2 på
Slettebakken, 1 på Skjoldtunet og 1 på Fantoft). 7 ansatte på
sykehjem har covid-19 nå.
1203 personer testet seg 10. januar.

Søndag 10. januar
•

Det er registrert 11 nye smittede siste døgn. Totaltallet er nå 4290.
Personene som er registrert smittet er mellom 24-89 år. Fem av
tilfellene er importsmitte. To er beboere på sykehjem. Dagens tall er

•

det laveste på noen dager, men det er altfor tidlig å si om det er en
trend. Smittetallene vurderes som stabile.
1468 personer testet seg 9. januar. Fra søndag til lørdag er 4,6
prosent av Bergens befolkning testet. Vi har kapasitet til å teste flere
og kan derfor trygge byens innbyggere med at vi minst kan teste 5
prosent ukentlig ved behov.

Lørdag 9. januar
•

•

Det er registrert 25 nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er
nå 4279. De som nå er registrert smittet, er i alderen 4-91 år.
Snittalderen er 37 år. Fem av dem har ukjent smittevei, og seks er
importsmitte.
1622 personer testet seg 8. januar. I løpet av ukens fem første dager
er 10.036 personer testet. Det tilsvarer 3,5 prosent av befolkningen i
Bergen.

Fredag 8. januar
•

•

Det er registrert 25 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er
nå 4254. De smittede er i alderen 14-69 år, tre av dem har ukjent
smittevei. Seks av tilfellene er importsmitte.
Det er to beboere på sykehjem som er smittet med covid-19.
Økningen fra i går gjelder én beboer på Fantoft omsorgssenter.
Totalt fem ansatte på sykehjem har fått påvist covid-19.
Det var 1740 som testet seg 7. januar

Torsdag 7. januar
•

•

Det er registrert 15 nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er
nå 4231. De smittede er i alderen 6 – 93 år, tre av dem har ukjent
smittevei. Av de 15 er det fem som er importsmitte. Det er én beboer
på Skjoldtunet som har fått covid-19. Totalt er fire ansatte på
sykehjemmene i Bergen nå smittet.
Det var 1919 personer som testet seg 6. januar.

Onsdag 6. januar
•

Det er registrert 22 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
i alderen 13-73 år. Totaltallet for Bergen er på 4219 smittede. Av de

•

22 er det åtte som er importsmitte. Tre har ukjent smittevei. Det er
for øyeblikket ingen beboere på sykehjem som er smittet med covid19. Den siste beboeren som var smittet på Bergen Røde Kors
sykehjem er nå friskmeldt. Totalt er fortsatt 3 ansatte på sykehjem
smittet.
2054 personer testet seg i løpet av tirsdag 5. januar. Av disse testet
524 seg på Flesland.

Tirsdag 5. januar
•

•

Det er registrert 23 nye smittede siden forrige rapport. Totalt er det
4201 personer om er registrert smittet av covid 19 i Bergen. Av de 23
er det åtte som er importsmitte. Én er beboer på sykehjem, og tre er
ansatte på sykehjem.
2701 personer testet seg i løpet av mandag 4. januar.

Mandag 4. januar
•

•

Det er registrert åtte nye smittede siden forrige rapport. Totalt er det
4178 personer som er registrert smittet av covid 19 i Bergen. De
smittede er i aldersgruppen 15-72 år. Det er én beboer på Bergen
Røde Kors sykehjem som er smittet.
1615 personer testet seg i løpet av søndagen. Av disse testet 620 seg
på Flesland.

Søndag 3. januar
•

•

Det er registrert fire nye smittede siden forrige rapport. De smittede
er i aldersgruppen 23-41 år. Totalt er det 4174 personer som er
registrert smittet av covid 19 i Bergen.
1465 personer testet seg i løpet av lørdagen.

Lørdag 2. januar
•

•

Det er registrert 12 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er
i alderen 24 til 79 år. Totalt er det 4170 personer som er registrert
smittet av covid 19 i Bergen.
385 personer testet seg i løpet av fredag 1. januar.

Fredag 1. januar

•
•

Det er registrert én ny smittet siden forrige rapport. Totalt er det
registrert 4158 covid 19-smittede i Bergen.
463 personer testet seg torsdag 31. desember.

