
Covid-19 – status og smittevernsarbeid 

 

Viser til skriftlig forespørsel per e-post 090520 der en ønsker en orientering om Covid-19 situasjonen. 
Konkrete punkt som etterlyses er: 

1. Kort om status mht. Covid 19 
2. Smittevernsarbeidet, med særskilt vekt på hvordan kommunen tilrettelegger og vil 

tilrettelegge for å skjerme 
a. de eldre, pleietrengende og andre personer i risikogruppene for smitterisiko 
b. de ansatte for unødig smitterisiko 
c. de folkevalgte for unødig smitterisiko (det kan vel ikke utelukkes at også enkelte 

folkevalgte kan befinne seg risikogrupper) 
3. Annet som oppfattes som relevant 

 

 

Kortom status i dag 

Vi har hatt 21 påviste smittetilfeller i Levanger. Alle er nå friske. Vi har ikke hatt nye smittede siden 
12. april. På landsbasis er det også få nye smittede per dag og smittetallet er langt under 1, hvilket 
taler for videre reduksjon i smittetrykk også fremover.  

Testkapasiteten er god og kan raskt skaleres opp til å tilfredsstille myndighetenes forventning om 
kapasitet til å teste 5% av befolkningen per uke innen utgangen av mai om det skulle blir nødvendig.  

Det er etablert et kommunalt system for smittesporing og samarbeid med fastlegene vedrørende 
oppfølging av den enkelte smittede. Dette fungerer godt.  

 

Smittevernsarbeidet 

Levanger kommune følger veiledere, retningslinjer, råd og forskrifter som kommer fra regjeringen, 
departementene, HDIR og FHI. Vi har stor tillit til disse, og er av den oppfatning at tiltak må 
samordnes på en god måte for å oppnå optimal effekt. Vi ønsker i så liten grad som mulig å komme 
med lokale tilpasninger eller unntak fra sentrale føringer. Den første tiden etter de første 
smittetilfellene ble påvist i Norge, var det i stor grad regionale og kommunale forskjeller hva gjelder 
tiltak og informasjon til befolkningen. Dette medførte usikkerhet. Med sentrale, koordinerte føringer 
ser vi at befolkningen er tryggere. Det er da også lettere å sikre god etterlevelse av tiltak og dermed 
redusere smittetrykket, både lokalt og nasjonalt.  

Vi går i dette tilsvaret ikke inn alle tiltak som er igangsatt, da det er omfattende og identisk med 
sentrale føringer. På nettsidene til HDIR og FHI finner man oversikt over sektorvise tiltak med 
veiledere og tidslinje.  

For å lykkes med en god organisering og regional samordning av tiltak står følgende sentralt:  

1. Krisestabsmøter i kommuneledelsen som har vært daglig, tre dager i uken og nå én gang per 
uke. Hyppighet avgjøres av utfordringsbildet 

2. Kommunaldirektør har ukentlige faste møter med kommunaldirekterører i våre 
nabokommuner 

3. Kommuneoverlege har ukentlige faste møter med kommuneoverleger fra nabokommuner 



4. Kommuneoverlege og kommunalsjef helse og velferd har, sammen med alle kommuner som 
sogner til Helse Nord-Trøndelag, ukentlige møter med Helse-Nord-Trøndelag, Helse Midt- 
Norge og Fylkesmannen  

5. Kommuneoverlege og kommunalsjef helse og velferd har, sammen med alle kommuner som 
sogner til Innherred interkommunale legevakt, ukentlige møter med Innherred 
interkommunale legevakt og dets styre. Dette er viktig da legevaktssentralen er 
kontaktpunkt for spørsmål knytte til testing og står for gjennomføring av testing. Legevakta 
administrerer også luftveispoliklinikken på Rinnleiret 

6. Kommunen rapporterer ukentlig til Fylkesmannen vedr smittevernsutstyr.   
7. Kommunen får via kommuneoverlege daglige faglige oppdateringer fra FHI og HDIR 

 

 

Dere spør konkret om spesifikke tiltak knyttet til ulike grupper som eldre, risikogrupper, ansatte, og 
folkevalgte. Våre tiltak overfor disse gruppene er i henhold til gjeldende sentrale føringer. Dette er 
for omfattende til å liste opp i et tilsvar eller til å redusere til noen få punkt. Her og her finner man 
oppdatert liste over tiltak og veiledere som Levanger kommune forholder seg til. Vi følger disse.  

Alle tiltak som er i iverksatt er til syvende og sist i stor grad begrunnet i nettopp å beskytte sårbare 
grupper. Man har altså både de generelle tiltakene, og tiltakene opp mot andre grupper, samt de 
spesifikke tiltak opp mot sårbare grupper, som begge beskytter sistnevnte gruppe.  

Det stemmer at asymptomatisk smitteoverføring forekommer uten at man sikkert kan si i hvilket 
omfang. At det er betydelig større smitterisiko for symptomer er imidlertid sikkert. FHI har 
kunnskapsoppsummeringer som publiseres rundt ulike tema knytte til Covid-19. Disse er nyttige og 
finnes her. Videre finnes det interaktive kart med oppsummerte og kategoriserte forskningsdata fra 
hele verden knytte til temaet. Dette legger et godt grunnlag for de anbefalinger FHI kommer med, og 
gjør at vi som kommune har tillit til de vurderinger som gjøre sentralt.  

Som det nevnes i dere henvendelse er smittetallet nå rundt 0.5. Så lenge den er under 1 vil smitten 
reduseres. Smittetallet følges tett av FHI og tiltak, både lettelser og innstramminger, vil være knyttet 
til dette.  

Her finnes en fin oversikt over prognoser knyttet til ulike smittetall, nasjonalt, regionalt og på 
kommunenivå.  

 

   

  

 

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/?chapter=88509
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus
https://www.fhi.no/sys/nytt/?blockId=90712&ownerPage=45271&language=no
https://www.nornesk.no/forskningskart/NIPH_mainMap.html
https://www.nornesk.no/forskningskart/NIPH_mainMap.html
http://www.covid19nor.no/

