Ukerapport covid-19
Smittevernoverlegen i Bergen
Uke 22 - 2021

Ukerapporten er en statusrapport fra smittevernoverlegen om covid-19 smitte- og covid-19 vaksinesituasjonen i Bergen. Tallene i rapporten er i
hovedsak hentet fra Etat for håndtering av covid-19 oversikt over covid-19 smittede personer som er bosatt og eller som befinner seg i isolasjon
i Bergen kommune, data fra smitteoppsporingsverktøyet ReMin og vaksine data fra SYSVAK (FHI).
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Nøkkeltall
23
registrere smittetilfeller

8160
gjennomførte covid-19
tester

0,2 %
positive tilfeller av testede
i kommunal regi1

418 004
gjennomførte tester totalt

24,5

Hovedpunkter uke 22
• Det ble rapportert 23 nye
smittetilfeller av covid-19 i
Bergen i uke 22. Det er 24
færre enn i uke 21. Vi må helt
tilbake til uke 33 i 2020 for å
finne smittetall under 30/uke.
• 8160 personer ble testet for
covid-19 i uke 22. Det er 158
færre enn i uke 21.
• 0,2 % av de som testet seg
hadde positiv prøve for covid19 i uke 22. Ned fra 0,5 % i
uke 21.

Figur 1. Smittede pr. dag siste 4 uker og akkumulert. Kilde: Etat

for håndtering av covid-19.
• Det er mindre smitte i alle
aldersgrupper og ingen
aldersgrupper har mer enn 0,1 smittede pr. 1000 innbyggere.

• Det er en nedgang i smitte i alle bydeler bortsett fra Fana, men også der er
smittetallene lave.

nye smittede siste 14
dager pr. 100 000
innbyggere

• Helse Bergen rapporterer at R-tallet var 0,3 den 6. juni med en feilmargin fra 0-1.

8875

57 921

uke 22

totalt

• 8875 personer ble fullvaksinert og 12 731 delvaksinert i uke 22. Pr. uke 22 er 25,2 %
av Bergens innbyggere over 18 år fullvaksinert og 15,9 % delvaksinert. Målet er 90 %
vaksinedekning.

Bergensere fullvaksinert

12 731

36 546

uke 22

totalt

• Risikonivået for Bergen kommune er nå redusert til 1 på en skala fra 1-5 (tabell 1).

Bergensere delvaksinert2

94 467
Bergensere full- eller
delvaksinert

1

Andelen beregnes ved å telle antall positive tester etter prøvetakingsuke, delt på antall tester gjennomført i kommunal regi. Beregnet andel er veiledende og
antakelig noe høyere enn den reelle andelen, siden det utføres tester utenom kommunal regi som ikke telles med i nevneren, samtidig som ev. positive tilfeller telles
med i telleren.
2
Delvaksinert = mottatt en dose.
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Smittevernoverlegens samlede risikovurdering
«Det var den pandemien» twitret en overlege fra FHI i
helgen og henviste til stadig færre innlagte pasienter med
covid-19 på norske sykehus. Når en ser på smittetallene
for Bergen i uke 22 kan en få inntrykk av at han har rett
(figur 1 og 2). Vi må tilbake til sommeren 2020 for å finne
tilsvarende lave smittetall. Antall innlagte covid-19
pasienter i Bergen har vekslet mellom 0 og 1 den siste
uken. Dette er selvsagt gledelig. Men kan vi avblåse
pandemien?
I England har en kommet lenger enn i Norge når det
gjelder vaksinering. Allikevel opplever de en ny
smittebølge forårsaket av virusvarianten «Delta»
(B.1.617.2).3 Delta øker nå raskt i England og Skottland
mens den tradisjonelle virusmutasjonen kalt «Alfa» går
tilbake.

Figur 2. Daglige smittetall og gjennomsnitt siste 7 dager gjennom
hele pandemien.

Det er nå identifisert mer enn 40 tilfeller av Delta i Norge
og det dreier seg om importsmitte fra India, Spania,
Skottland og Sverige. Det var denne virusvarianten som
ga et begrenset utbrudd i Bergen i månedsskiftet
april/mai. Senere er den påvist i Viken og i Oslo. FHI har
uttalt at Delta kan bli den dominerende virusvarianten i
Norge i sommer. Verdens helseorganisasjon (WHO)
offentliggjorde en risikovurdering av Delta 3. juni. WHO
skriver at Delta har en signifikant høyere evne til å smitte
mellom personer enn Alfa-varianten. Den ser også ut til å
øke risikoen for sykehusinnleggelser sammenlignet med
Alfa.
Pfizer BioNTech vaksinen som hovedsakelig benyttes i
Bergen gir 15-20 % mindre beskyttelse mot Delta,
Tabell 1. Vurdering av risikonivået for covid-19 smitte i Bergen ved
spesielt etter dose 1, sammenlignet med Alfa. Det er Alfa utgangen av uke 22. Kilde: Etat for håndtering av covid-19.
som har dominert smittebildet i Bergen denne våren. Derimot ser det ikke ut til å være økt risiko for reinfeksjon med
Delta hvis en allerede har gjennomgått covid-19.
Spørsmålet som mange stiller seg: hvor sannsynlig er det at den nye virusvarianten Delta kommer tilbake til
Bergen og hvordan kan dette endre smittebildet?
Delta øker nå raskt i land vi har mye kontakt med. I tillegg er den allerede påvist i andre områder av Norge. Derfor
kan importsmitte til Bergen komme både fra utlandet og som følge av innenlandsreiser. Alle som kommer til Norge,
skal ta hurtigtest. Men vi vet at denne testen av og til er «falsk negativ». Derfor vil trolig noen komme inn i landet
med smitte som ikke oppdages. På Flesland ble 800 flere testet ved innreise i uke 22 sammenlignet med uke 21.
Antallet identifisert importsmitte økte fra 4 til 7 tilfeller. Da vi hadde et begrenset utbrudd av Delta i Bergen i
april/mai ble dette utbruddet effektivt isolert og sanert. Forutsetningen for å lykkes hvis vi får et nytt smitteutbrudd
er at TISK-apparatet fungerer og er i tilstrekkelig høy beredskap. Derfor er det viktig at testtallene holder seg stabilt
høye selv om smittetallene har blitt halvert uke for uke den siste måneden.
Hva skjer hvis en får en oppblussing med Delta eller en annen mutert virusvariant i Bergen i sommer? Siden
Pfizervaksinen gir god beskyttelse når en er fullvaksinert, vil personer over 75 år være relativt trygge siden
vaksinedekningen blant disse er mer enn 80 %. Også yngre personer med underliggende sykdommer er godt
beskyttet. Når en kommer til aldersgruppen under 50 år uten risikofaktorer er vaksinedekningen fortsatt lav og
muligheten for smitte tilsvarende høy. Vi kan derfor raskt få en smitteøking i denne delen av befolkningen.
Sannsynligheten for at disse vil bli alvorlig syke og trenge sykehusinnleggelse vil imidlertid være liten. Derfor kan vi
med relativt stor grad av sikkerhet si at faren for en oppblomstring av pandemien i løpet av sommeren som vil true
intensivkapasiteten på sykehusene vil være liten.

3

Det er nå internasjonal enighet om at en skal slutte å snakke om engelsk, indisk, brasiliansk og sør-afrikansk mutasjon fordi det kan oppleves stigmatiserende for
de landene som blir omtalt. Virusvariantene skal nå omtales etter nye navn hetet fra det greske alfabetet (alfa, delta, gamma etc.).
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Epidemiologisk situasjonsrapport
Smittetilfeller. Figur 3 viser smittetallet daglig
fram til og med 6.juni (mørkeblå kurve),
gjennomsnittlig smitte de siste 7 dager (grønn
kurve), siste 14 dager og gjennomsnitt pr. 100.000 siste
14 dager (sammenfallende stiplet grønn/lyseblå kurve).

•
•
•
•
•
•

Snitt smittede pr. dag (prøvedato), uke 22: 2,4
Snitt smittede pr. dag (prøvedato), siste halvår: 15,2
Snitt smittede pr. dag (prøvedato), hele perioden: 14,2
Sum smittede pr. 100 000 siste 2 uker pr. 6 juni: 24,5
6670 personer er registrert smittet i Bergen siden mars 2020
2774 smittede registrert smittet siste 6 mnd.
Figur 3. Antall registrert smittede etter registreringsdato og snitt
siste 7 og 14 dager pr. 6 juni 2021. Kilde: Etat for håndtering av
covid-19.

Smittetrykk og smittetilfeller fordelt på alder.
Tabell 2 viser absolutte antall smittede, prosent
av alle og antall nye tilfeller pr. 1000 innbyggere
fordelt på aldersgrupper i uke 21 og 22. Median
alder for de som ble smittet i uke 22 var 31 år, mens
gjennomsnittsalderen var 30 år. I uke 21 var median alder
22 år, mens gjennomsnittsalder var 27 år. Vi ser at ingen
aldersgrupper har mer enn 0,1 smittet pr. 1000 innbyggere
i uke 22.

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

Figur 4 viser meldte smittetilfeller fordelt på alder siste 4
uker i absolutte antall og illustrerer hvordan antallet er
omtrent halvert hver uke for aldersgruppene 13-19, 20-29,
30-59 og 60-69 år.

Figur 4. Meldte smittetilfeller siste 4 uker fordelt på aldersgrupper.
Kilde: Etat for håndtering av covid-19.
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Smittetilfeller i bydelene. Figur 5 viser sum smittede de siste to ukene pr. 100 000 innbyggere fordelt på
bydeler. Kurven for Arna ligger noe over de andre bydelene fordi smitten var høyere her i uke 21.
Tabell 3 viser antall smittede pr. 1000 innbyggere i de forskjellige bydelene de fire siste ukene og snittverdiene for
hver enkelt bydel. Vi ser at antall smittede pr. 1000 innbyggere i uke 22 var nede på 0,05 i snitt for alle bydelene.
Bare Fana ligger litt høyere. Det er spesielt positivt å se utviklingen i Arna i uke 22. Kolonnen til høyre viser
snittverdien av de ukentlige ratene.

Figur 5. Sum smittede siste 2 uker pr.100 000 innbyggere fordelt
på bydeler. Kilde: Etat for håndtering av covid-19.

Tabell 3. Antall smittede pr. 1 000 innbygger siste 4 uker. Kilde:
Etat for håndtering av covid-19.

Tabell 4 viser smittede pr. 1000 innbygger siste fire uker i
de forskjellige bydelene fordelt på aldersgrupper. Tallene
for aldersgruppene 13-19 og 20-29 ligger fortsatt høyere
på grunn av etterslep fra mye smitte tidligere i 4-ukers
perioden.
Kolonnen til høyre viser totalt antall smittede pr. 1000
innbyggere i hele perioden.

Tabell 4. Smittede siste 4 uker pr. 1000 innbygger pr. bydel.
Kilde: Etat for håndtering av covid-19.
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Smittetilfeller – fødeland.4 Tabell 5 viser fordelingen av
påvist smitte fra mars 2020 (2020M3) til 6 juni 2021
(2021M6) for personer med og uten innvandrerbakgrunn. I
løpet av hele pandemien har 40% av alle smittetilfellene
vært blant innvandrere eller personer med
innvandrerforeldre mens disse bare utgjør 18,5% av den
norske befolkningen. Dette viser at innvandrere har blitt
hardere rammet av covid-19 pandemien enn resten av
den norske befolkningen.

Tabell 5. Fordeling av smittede pr. måned for personer med og uten
innvandrerbakgrunn pr. 6 mai.. Kilde: MSIS (FHI). Beregninger:
Bergen kommune.

Innlagte pasienter. Figur 6 og 7 viser antall innlagte covid-19 pasienter i Helse Bergen/Haraldsplass og på
Koronaklinikken og ØHD. Det har ikke vært innlagte covid-19 pasienter på koronaklinikken siste uke. På
HelseBergen/Haraldsplass har det vært 0-1 innlagte og ingen på intensivavdelingene. Dette er kanskje de
viktigste indikatorene på at smittesituasjonen i Bergen for tiden er meget rolig.

Figur 6. Covid-19 innleggelser Helse Bergen siste 2 uker. Kilde:
Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus covid-19
ukerapport – veke 22 og Etat for håndtering av covid-19.

Figur 7. Pasienthåndtering «Koronaklinikken» og ØHD siste 2
uker. Kilde: Etat for helsetjenester.

4

Sammenstillingen av statistikken etter innvandrerbakgrunn er basert på fødeland og foreldres fødeland. Merk at SSBs inndelinger også tar hensyn til
besteforeldres fødeland. Kategoriseringen her blir derfor en tilnærming. Her gjelder følgende: ‘Innvandrer’ er personer født i utlandet (eller ukjent land), der ingen av
foreldrene er oppgitt å være født i Norge (eller fødeland ikke oppgitt). ‘Norskfødt med innvandrerforeldre’ er personer født i Norge, der ingen av foreldrene er født i
Norge (eller fødeland ikke oppgitt). ‘Øvrig’ er personer født i Norge der også en eller begge foreldrene er født i Norge, eller personer født i utlandet med en eller
begge foreldrene født i Norge. Pr. 1.1.2021 var ca. 15 % av befolkningen i Bergen innvandrere, mens 3 % var norskfødte med innvandrerbakgrunn.
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Testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK)
Testing. Figur 8 viser andelen av befolkningen som
ble testet pr. uke de fire siste ukene. Det er svært
positivt at test-tallene er tilnærmet uforandret fra uke
21 til uke 22 til tross for at smittetallene er halvert. Vi må
nok allikevel forvente at testtallene går ned hvis
smittetallene holder seg så lave videre framover
sommeren.
Tabell 6. viser antall smittede etter alder og
prøvetakingsuke pr. 1000 testede. Det var ingen som fikk
påvist smitte blant de aller yngste og blant de over 60 år
som ble testet i uke 22. Tabell 7 viser prosentvis fordeling
av testede etter alder og uke. Tabellen viser at den
prosentvise fordelingen er ganske lik fra uke 21 til uke 22.
Figur 9 viser antall utførte tester totalt pr. dag og antall
registrerte tester ved de ulike teststasjon de siste fire
uker.5

Tabell 6. Antall smittede etter alder og prøvetakingsuke pr. 1000
testede. Kilde: Etat for håndtering av covid-19.

Figur 8. Andelen covid-19 tester utført pr. innbygger i Bergen
kommune siste 4 uker. Kilde: Etat for håndtering av covid-19.

Tabell 7. Prosentvis fordeling av testede etter alder og uke. Kilde:
Etat for håndtering av covid-19.

Figur 9. Antall utførte tester pr. dag og teststasjon i uke 22. Kilde: Etat for håndtering av covid-19.

5

Tallene som vises for de private teststasjonene, er de tester som utførers på oppdrag fra Bergen kommune.
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Smittesporing – smittested. Tabell 8 viser noen få tilfeller på skoler, vesentlig færre smittetilfeller relatert til
private besøk og smitte i eget hjem, men noe mer smitte fra utlandet.

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

Isolasjon – koronahotellet. Det er litt høyere
belegg på isolasjonshotellet (10 %) og antall isolerte
ligger på mellom 10 og 15 pr. døgn.

Figur 10. Totalt antall personer som gjennomførte hele eller deler
av sin tid i isolasjon på koronahotellet siste 4 uker – og prosentvis
belegg på hotellet de siste 4 ukene. Kilde: Bergen kommune.
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Luftveisklinikkene. Det har vært ca. 200
konsultasjoner på luftveisklinikkene og det er
ganske uforandret fra de siste 2 ukene.

Figur 11. Konsultasjoner ved luftveisklinikkene siste 4 uker. Kilde:
Etat for helsetjenester.
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Koronatelefonen har hatt jevnt stor pågang
med mellom 1000 og 1500 henvendelser pr.
dag på hverdager. Svært mange av disse
skyldes henvendelser om vaksinasjon.

Figur 12. Antall henvendelser til koronatelefonen siste 4 uker.
Kilde: Etat for håndtering av covid-19.

Tilsyn med serveringssteder med skjenketillatelse og barer. Det har blitt gjennomført 83 tilsyn i uke 22
og på 11 av disse var det avvik. Det er spesielt manglende avstand mellom gjestene som gir grunnlag for
avviksmelding.

Figur 13. Antall gjennomførte kontroller og registrerte avvik pr. uke ved serveringssteder med skjenketillatelse og barer siste fire uker. Kilde: Etat
for helsetjenester, Kontor for skjenkesaker.
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Covid-19 vaksinering
Det har vært en forsinket dataoverføring fra FHI når det gjelder vaksinedata. Denne ukerapporten har derfor
en noe redusert rapportering om vaksineringen i Bergen i uke 22.
Vaksinering – dose fordeling. Henholdsvis 12 731 og 8875 personer fikk
dose 1 og dose 2 i uke 22.
Pr. 6 juni var 57 921 personer fullvaksinert og 36 546 delvaksinert. Det
tilsvarer henholdsvis 25,2 og 15,9 prosent av målgruppen for vaksinen i
Bergen (personer 18 år+).

Tabell 9. Vaksinasjon i Bergen uke 22.
Kilde: SYSVAK nettversjon (FHI)

Vaksineprogresjon – alder. Tabell 10 viser hvilke
aldersgrupper, antall og andel, som er vaksinert med
henholdsvis dose 1 og dose 2 pr. 6 juni.

Tabell 10. Vaksinasjon etter alder i Bergen uke 22. Kilde: SYSVAK
nettversjon (FHI).

Vaksinering ved vaksinesentre. Tabell 11 viser
vaksinedoser som er satt ved de kommunale
vaksinasjonssentrene fram til og med uke 22.

Tabell 11. Vaksinasjon etter vaksinasjonssted (antall doser).
Kilde: Etat for håndtering av covid-19.
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Vaksinasjon – i et større bilde. Figur 14 viser hvordan
vaksinasjonsdosene fram til nå er blitt fordelt på
forskjellige aldersgrupper i Trondheim, Stavanger, Oslo og
Bergen.

Figur 14. Dekningsgrad i de fire største kommunene. Kilde:
SYSVAK (FHI).

Figur 15 viser en oppdatert vaksinasjonskalender for Bergen basert på de siste prognosene over forventet tildeling
av vaksiner fra FHI.6

Fra og med uke 23 er kalenderen basert på at Bergen mottar 5,4 % av alle vaksiner innen det nøkterne scenarioet til FHI (dvs. Pfizer + Moderna). Det
forventes ikke at Bergen mottar Moderna-doser, men at Bergen mottar 5,4 % av Moderna-dosene gitt som Pfizer. I lys av faktisk tildeling frem til og med uke 22
er det i tidligere versjoner av kalenderen lagt til grunn at Bergen bare mottar 5,4 % av alle Pfizer-doser. Kalenderen tar utgangspunkt i FHIs nøkterne scenario
pr. 28. mai. Intervallet mellom dose 1 og 2 øker til opptil 12 uker fra og med uke 22.

Figur 15. Anslag vaksinekalender Bergen kommune. Kilde: Etat for håndtering av covid-19.

En oversikt over ukerapportene finner du på Bergen kommune sine nettsider: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus
Rapporten for uke 22 - 2021 er utarbeidet av smittevernoverlege Egil Bovim, Mads Munkejord, Inger-Johanne Tjoflaat og assisterende
smittevernoverlege Kjell Haug.

6

Vaksinasjonskalender, FHI pr. 28 mai 2021: PowerPoint-presentasjon (fhi.no)
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