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1. Staðan á COVID-19 á Íslandi 22.10.2020
Sóttvarnalæknir gerði grein fyrir stöðu mála og þeim aðgerðum sem nú eru í gangi vegna COVID-19 
faraldursins í stórum dráttum. Ísland er eitt af fjórum löndum í Evrópu þar sem nýgengi er að fara niður. 
Hin löndin eru Finnland, Noregur og Eistland.
Frá 15.9.2020 hafa 1.989 einstaklingar greinst innanlands í öllum landshlutum.
Um 60% hafa verið í sóttkví við greiningu. 71 hefur lagst inn á LSH. 23 eru inniliggjandi núna á LSH. Fimm 
á gjörgæslu, 4 af þeim í öndunarvél og einn hefur látist. Rúmlega 2.500 eru í sóttkví.
Þrír stofnar af veirunni hafa verið í gangi skv. raðgreiningu ÍE frá því í sumar. Einn stofn er í gangi núna 
sem greindist hjá frönskum ferðamanni 10. ágúst, síðar í maka þess einstaklings. Erfiðlega gekk að fá 
þessa einstaklinga til að fylgja reglum um einangrun. Uppsprettan er aðallega á krám í miðbæ 
Reykjavíkur þar sem hægt er að rekja hundruði smita og einnig til nokkurra líkamsræktarstöðva, 
sérstaklega hnefaleikastöðvar í Kópavogi. Nú eru aðallega rakin smit til fjölskyldna, vinahópa og 
vinnustaða. Hópsýkingar hafa komið upp í öðrum landshlutum líka.

Landamæraskimun
• Frá 15.06.2020 hafa verið tekin sýni frá 120 þús. einstaklingum, 45 þús. hafa farið í tvær 

sýnatökur.
• 229 hafa verið með virk smit úr sýnatökum 1 og 2.
• Höfum fengið mjög fá secunder smit frá þessum einstaklingum.
• Hlutfall jákvæðra sýna á landamærum hefur farið hækkandi.
• Höfum verið að fá hópa frá Póllandi síðustu daga með virk smit. Áhyggjuefni þegar einstaklingar 

velja 14 daga sóttkví á landamærum og fara ekki eftir reglum um sóttkví. Flestir eru með íslenska 
kennitölu og með lögheimili á Íslandi.

• Önnur lönd í kringum okkur eru með harðari aðgerðir, flestir með 10-14 daga sóttkví við komuna 
til landsins.

• Reynslan sýnir að skimun minnkar áhættuna á að smit berist inn í landið. Ein undirtegund 
veirunnar getur valdið víðtæku smiti.

• VAA: Vantar í  umræðuna að erlendis er önnur bylgja sem myndi skapa fjórðu bylgjuna hjá okkur, 
erum að verjast þeirri bylgju með þessum hertu aðgerðum.

• Um 40 millj. hafa greinst í heiminum skv. tölum frá ECDC. Útbreiðsla mun meiri í Evrópu nú en 
hún var í vetur. Dánartala að aukast í mörgum löndum.



2. Næstu aðgerðir
• Núverandi takmarkanir gilda til 3. og 10. nóvember, sjá reglugerð.
• Harðari reglur eru í gildi á höfuðborgarsvæðinu.
• Umræða um hvort breyta eigi sóttkví hjá börnum, verið að skoða betur. Um 200 börn sem hafa 

greinst í sóttkví. Um 25% af þeim eru í sóttkví vegna smita í skólum.
• ECDC gaf út nýjar leiðbeiningar um börn í sóttkví í síðustu viku. Verið að skoða þær.
• Grímur geta komið að gagni við ákveðnar aðstæður, sjá reglugerð.
• Núverandi aðgerðir á landamærum gilda til 1.12. Tvær skimanir með 5-6 daga sóttkví á milli.
• Vinnuhópur á vegum forsætisráðuneytis er að skoða næstu skref varðandi aðgerðir á 

landamærum.

3. Áskoranir
Ná faraldrinum niður, samræma reglur á landsvísu og á höfuðborgarsvæðinu. Hamra á 
einstaklingsbundnum sýkingavörnum. Skoða hvort mögulegt sé að taka í gildi alþjóðleg vottorð sem 
hægt væri að sýna á landamærum. Verið er að leggja lokahönd á samninga um kaup á bóluefni.
Gera þarf leiðbeiningar um hvernig fyrirkomulag á bólusetningum verður, hópur á vegum SVL að vinna í 
þeim málum.

4. Umræður í lok fundar
• Ekki er búið að greina undirtegund veirunnar hjá pólsku farþegunum sem hafa greinst með virk 

smit á landamærum sl. daga. ÍE kemur örugglega með það fljótlega.
• KGK. Leggur til að það verði haldið áfram með landamæraskimanir.
• ÞG. Ef við fengjum faraldurinn í veldisvöxt, um 10% myndu greinast á nokkrum vikum myndi það 

þýða innlagnaþörf hjá um 1-2 þús. manns og fleiri hundruð á gjörgæslu.
• ÓG. Erum að sjá færri gjörgæsluinnlagnir og færri innlagnir á spítalann nú miðað við það að 

faraldurinn er stærri en hann var í vetur. 90 legupláss eru til á LSH ef allt annað væri sett til 
hliðar. Með sömu formerkjum eru 40 gjörgæslupláss í heildina. Í viðbragðinu núna er mesti 
skorturinn á starfsfólki. Í fyrri bylgju skráðu um 300 manns sig í bakvarðasveitina en nú eru mun 
færri skráðir, sérstaklega hjúkrunarfræðingar. Nú er minni áhugi á að taka þátt. Höfum þurft að 
skera niður skurðaðgerðir. Birgðastaða á hlífðarbúnaði og lyfjum er þokkaleg núna en erum að 
vinna í því að stækka lagerinn. Eigum 4-6 mán. vökvabirgðir.

• VAA. Hefur áhyggjur af landsbyggðinni ef smit færu að aukast þar vegna manneklu hjá 
heilbrigðisstarfsfólki. Leggur til að tilmæli séu skýrari til fólks um að ferðast minna á milli 
landshluta.

• ÓG. Erum á vikulegum fundum með umdæmislæknum og lögreglustjórum. Áhersla lögð á 
samvinnu og hægt að flytja sjúklinga á milli stofnana ef þörf er á. Mikilvægt að umdæmislæknar 
séu í góðu sambandi við sína svæðislækna.

• ERJ. Spyr hvers vegna börn fædd 2005 og síðar séu undanskilin takmörkunum. ÞG svarar því að 
þetta miðist við grunnskólaaldur og niður. Í framkvæmd er þetta háð skólunum.

5. Skyndipróf
KGK. Í vetur bárust erindi frá heildsölum sem voru að flytja inn skyndipróf sem voru mótefnapróf að 
mismunandi gæðum.
Nú hefur framleiðsla á antigen prófum verið að aukast. Sum þeirra eru orðin mjög góð. Næmi hjá þeim 
sem eru með CT tölu undir 30 hefur verið um 90%. Í löndum þar sem PCR mælingageta er takmörkuð er 
mælt með þessum prófum. Var til umræðu á National Microbiology Focal Point fundi. Skv. 
Evrópusambandinu má ekki banna að selja þessi skyndipróf ef þau eru CE prófuð en það segir ekki mikið 
um gæði þeirra þó svo að þau séu CE merkt.
Ráðuneytið hefur beðið um minnispunkta um þessi skyndipróf. Þurfum að mynda skoðun eða stefnu í 
þessum málum áður en þessi bylgja gengur yfir. T.d. er hægt að nota skyndipróf á landamærum með
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öðrum prófum til að kanna gæði prófanna. Möguleiki væri þá að nýta þau þá annars staðar t.d. ef 
innviðir vilja prófa sína starfsmenn, t.d. sjómenn. Ef prófið sýnir jákvæða niðurstöðu þá yrði hún staðfest 
með PCR mælingu.
Munnvatnspróf/hálsskol hafa verið rannsökuð erlendis. Stefnum að því að rannsaka næmi á því hjá 
okkur, verður skoðað. Nefkokssýnin enn talin bestu sýnin.
Í þróun er að skoða tækni sem keyrir mörg PCR sýni í einu, gæti tekið nokkra mánuði til viðbótar að klára 
þá vinnu.
ÞG. Ráðuneytið gefur út reglugerð um notkun á skyndiprófum. Þeir sem eru að selja slík próf þurfa fá  
leyfi frá HRN. Landlæknir þarf að gefa álit sitt á því og rannsóknastofa er ábyrg. Hefur áhyggjur e f þau 
verða notuð víða að við myndum missa yfirsýn. Innflytjandi fari ekki að dreifa og selja.
Lögreglan sem hefur þjálfað fíkniefnahunda hefur áhuga á að skoða hvort hægt sé að nota hunda við 
COVID-19 greiningar. Er í skoðun.

6. Bóluefni við COVID-19
ÓG sagði frá vinnuhópi sem er að sjá um innkaup á bóluefni við COVID-19. Verið er að leggja lokahönd á 
samninga. Aðgengi fyrir Ísland lofar góðu, og verðum við í samfloti með Evrópusambandinu og Noregi. 
Erum að undirbúa samninga við a.m.k. þá sem eru komnir hvað lengst í framleiðslunni. Erum að bíða 
eftir fasa 3 rannsóknunum þar sem hægt er að sjá ávinning á þessum efnum. Klíníska notkun og 
ávinning, aukaverkanir o.fl.

7. Tilmæli/ráðleggingar/skilaboð
Halda áfram á sömu braut og brýna fyrir fólki að nota grímur þar sem ekki er hægt að halda 2m fjarlægð 
á milli manna.
Hafa reglur skýrari og helst einfaldar og dregnar vel saman á aðgengilegum stað t.d. á COVID.is.
Halda áfram á sömu braut, hamra á einstaklingsbundnum sýkingavörnum.
Mikilvægt að halda sambandi við landsbyggðina. Heilsugátt opnaði sérstakan glugga fyrir 
umdæmislæknana sem geta nú séð sjúklinga sem eru í þeirra umdæmi og þær aðgerðir sem eru í gangi á 
hverjum tímapunkti.

Næsti fundur verður auglýstur síðar.


