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• Utspring fra Lillehammer videregående skole. 

• Totalt 201 personer smittet i perioden 9. 
desember-20 og fram til og med 1. januar-21.

• Stor testaktivitet. Uke 51 ble det testet 2757 
personer (5.63% av 49.000 innbyggere Ø,G og NR)

• Karantene: dagstall på over 1100 personer

Lokalt utbrudd 9.desember



Totalt antall testede fra 
10.august- 10.januar: 22850

Totalt antall positive fra 
mars LK: 339

Smittede siste uke 1 

Siste tilfelle 19.01 1



• Følger nasjonale retningslinjer

• Skoler i gult fra onsdag 20.januar

• Ingen lokale tiltak/anbefalinger pga høyt 
smittetrykk – forrige gjennomgang onsdag 
20.januar

Etter 18.januar - tiltak



Uke Antall testet Andel av befolkning (49.000)

46 888 1,81 %

47 677 1,38 %

48 583 1,19 %

49 1102 2,25 %

50 1827 3,73 %

51 2757 5,63 %

52 1160 2,37 %

53 1571 3,21 %

1 1048 2,14 %

Ungdomshallen:

Hallen frigitt og blir islagt så fort som 
mulig -senest 1.februar. Ny testlinje 
etablert.



Vaksinetelefon:

911 50 112.
Åpningstid mandag, tirsdag, onsdag og fredag 
klokka 09.00-14.00. 

Torsdag er vaksinetelefonen åpen 09.00-11.00. 

Telefonen er betjent med helsepersonell.



Koronavaksinasjon

* Rekkefølge iht. nasjonale myndigheters prioritering:
Beboere helseinstitusjoner > Risikogrupper > Prioriterte helsearbeidere 
(Risikogrupper = alder over 65 år og 18-64 år med utvalgte diagnoser)

* Flere fastlegekontorer deltar og vaksinerer sine 
listepasienter (tar ca. 60% av de i risikogrupper) 

• Vaksinelevering skjer ukentlig, inkl. info om hvor mye vi får:
Koronavaksinering - Lillehammer kommune

* Pr. 19.1: 
- alle beboere på helsehus og andre helseinstitusjoner er vaksinert
- 48 prioriterte helsearbeidere er vaksinert
- torsdag 21.1: vaksinering i Håkons Hall av gruppen eldre 85+
- deretter følger innkalling av øvrige grupper med vaksinering ukentlig
avhengig av hvor mye vi får

* Logistikk ift. fordeling vaksinedoser er krevende men godt ivaretatt

https://www.lillehammer.kommune.no/koronavaksinering.6358248-395670.html


• Vi er forespeilet et større antall vaksiner i andre 
halvdel av februar, opptil 25% av innbyggerne kan 
da få vaksine.

• Lillehammer kommune har kapasitet til dette. Dvs
ca 3500 vaksiner per uke i 2 uker.

• Dette kommer i tillegg til dose 2 på vaksine vi har 
gitt i januar.

Avlyst?



Organisering av vaksineringen

• Basert på tiltaksplan for massevaksinasjon i Lillehammer 
kommune

• Vaksinasjonsgruppe ledes av kommuneoverlegen

• Utpekt vaksinasjonskoordinator; overordnet planlegging, 
logistikk mm.

• Mottak og lagring av vaksine på definert sted

• Flere fastlegekontorer deltar i vaksineringen 

• Det utarbeides budsjett for prosjekt vaksinering

• Testvaksinering i Håkons Hall torsdag 14,

• Videre vaksinering: avhengig av vaksinemottak



Håkons Hall:

• Egne ansatte klargjør vaksine / vaksinerer / 
registrerer;
ca. 12 personer hver gang

• Lege til stede

• Lillehammer Røde Kors deltar 
med 6 personer hver
gang til veiledning, vakthold mm.

Informasjon:

https://www.lillehammer.kommune.no/koronavaksineri
ng.6358248-395670.html

https://www.lillehammer.kommune.no/koronavaksinering.6358248-395670.html




Innlandet og landet

Innlandet

15.12.2020 12.01.2021 15.12.2020 12.01.2021

Helt ledige 5568 6245 Helt ledige 2,9 3,3

Delvis ledige 4083 3521 Delvis ledige 2,1 1,8

Arbeidssøkere på tiltak 879 894 Arbeidssøkere på tiltak 0,5 0,5

10530 10660 5,5 5,6

Landet

15.12.2020 12.01.2021 15.12.2020 12.01.2021

Helt ledige 106941 122045 Helt ledige 3,8 4,3

Delvis ledige 71324 57735 Delvis ledige 2,5 2,0

Arbeidssøkere på tiltak 15070 14048 Arbeidssøkere på tiltak 0,5 0,5

193335 193828 6,8 6,8



Lillehammer-regionen

Lillehammer

15.12.2020 12.01.2021 15.12.2020 12.01.2021

Helt ledige 365 429 Helt ledige 2,4 2,9

Delvis ledige 308 279 Delvis ledige 2,1 1,9

Arbeidssøkere på tiltak 92 90

Arbeidssøkere på 

tiltak 0,6 0,6

765 798 5,1 5,4

Gausdal

15.12.2020 12.01.2021 15.12.2020 12.01.2021

Helt ledige 60 59 Helt ledige 1,8 1,8

Delvis ledige 50 54 Delvis ledige 1,5 1,6

Arbeidssøkere på tiltak 9 9

Arbeidssøkere på 

tiltak 0,3 0,3

119 122 3,6 3,7

Øyer

15.12.2020 12.01.2021 15.12.2020 12.01.2021

Helt ledige 74 82 Helt ledige 2,7 3,0

Delvis ledige 81 74 Delvis ledige 3,0 2,7

Arbeidssøkere på tiltak 10 11

Arbeidssøkere på 

tiltak 0,4 0,4

165 167 6,1 6,1





Ledighet pr. 12. januar 2021

• Tirsdag 12. januar er det registrert 798 helt ledige, delvis ledige og 
arbeidssøkere på tiltak i Lillehammer. Dette utgjør 5,3 prosent av 
arbeidsstyrken. Det er 33 flere enn 15. desember, sist NAV publiserte 
ledighetstall.

• De nye smitteverninnstrammingene som kom den 4. januar ser 
foreløpig ikke ut til å ha gitt store utslag når det gjelder antall 
arbeidssøkere. I Lillehammer og Gudbrandsdalen har vi en liten 
økning i ledigheten i alle kommuner bortsett fra Sel og Lesja der 
ledigheten er uendret, samt Sør-Fron og Nord-Fron der vi har en 
liten nedgang.



Høyest og lavest, samt størst økning

• Den høyeste ledigheten finner vi i Vågå (7,7 prosent) og Sel (7,1 
prosent), mens lavest ledighet finner vi i Lesja (2 prosent) og Gausdal 
(3,7 prosent). 

•

• Størst endring finner vi i Vågå der ledigheten har gått fra 6,6 prosent 
til 7,7 prosent siste måned. Videre følger Lillehammer fra 5,1 til 5,3 
prosent og Skjåk fra 3,9 til 4,1 prosent. I Vågå finner vi økningen i 
ledigheten innen bygg og anleggsbransjen, mens det er innen reiseliv 
vi finner den største økningen i Lillehammer.



Helt ledige vs. delvis ledige

• I Nord-Gudbrandsdalen og Lillehammer ser vi at antallet delvis ledige 
har falt sammenlignet med desember, mens antallet helt ledige har 
økt. Det er normalt at mange delvis ledige ikke jobber i romjulen, og 
dermed går over til å være registrert som helt ledige. Det gjør at 
disse tallene må tolkes med noe varsomhet, og at det er større grunn 
til å legge vekt på utviklingen i summen av antall arbeidssøkere. I 
Nord-Gudbrandsdalen har vi en økning i summen av antall 
arbeidssøkere i kommunene Vågå, Lom, Skjåk og Dovre, mens det er 
uendret i Sel og Lesja. I Lillehammer er økningen i antall 
arbeidssøkere 33 siste måned.

•

• På landsbasis er det pr. 12. januar 193 800 registrerte arbeidssøkere 
fordelt på 122 000 helt ledige, 57 700 delvis ledige og 14 100 på 
tiltak. Dette utgjør 6,8 prosent av arbeidsstyrken.


